


 هرخالاب ودندوءن غاد
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 دنتخادن | رطشب ا دیمقاو

 دت را! و هن :رسلد 1

 هلب ور یاپملی
 هک مدرمو دشرا زاب دراو

 مقوتاسه رد
 یلایل ات

 ینط ویاهملی و؛ تخاوسکی

 اهملیف نیا یوب دئدوب هدش هاد

 رب مک مک اهویدوتسا دندروآ و
 یرتدابز تردق هکیلاپن [ و هدش

 و هدود دودحمار دوخ راکد
 ۶. ود ایكي یلاس نتخاب
 نو ادم ی هفت

 و دندررآ ور هل ود یو مک مک

 اغتکا

 دندش زاک لوغذم دردج هتش »نیا رد

 ملی هشبب رتع میدنرزو هلبجز)
 زپجم یو.دوت-ا رد «نرهاردد
 یابیلیف ندودن هل ودب لازتناس
 ردزپن ًاناقناو تسالوفشم یج راخ

 هدر ادیب تیقف وم دوخدیدج راک رد
 هثب رده < ینامز» دومن دهاوخ و

 هلیود یسزافب نونکات هک ردیف
 هدوبن مورحم یو یادص زا هدش

 نیوءهب اد یو ناتسود هکیروطب

 دناهدومن قلم 61و یاهلبود

 اهامنیس تباقر
 ندرح رگید هام

 م عاور نسیارباثب د
 رد ,اهانتیم یتارتت لوس« قیام

 دوخ زیم>ت لو رضاح لاح دن ته

 زس زء ناک دنناوخ هکیتروصرد و

 سناسمامتازاسب اهیشای و اهحبص
 دنهاوخدشل زب یرساهامایسب موس

 همج رتیارب قوف تاعاسرد هک دید

 هزاجا بک ان وملیف

 یاهلجعهچاب میفاآ وتهدیمشب
 ملیا «نآ شیا

 ناربدم اب امراگن ربخ هک

 درادیم راهلظا نب 2

 فالخ رب لاسما یلاعث,س لصف رد هک

 یاهاج تباقر راک هتشذگ ی اهلاس
 كان رطخ مهیمک و هدیشک یکی راب

 ۱ تسا هدش

 یامنیس نلادداپچ رک دءامود
 نا ره فارطا و زک رهرد دیدج

 زیناهن آ یکمهو دشدهاوخ حاتتفا
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 ناربیدء,داددنهاوخ شیاهن دورواا

 سادهزات هک دیدج یاهامنیس

 و هدادناشادوخ زا یدبدش تیلاعف
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 دیس اب دمهاوخیم كنج هنک یا

 نالعا زین اهنآ زا یحرب و دنبامن

 ۱ دناهداد كن

 یدرعت وخ اب زین یمیدق یاه امنیس

 بت رم ودن|هدش< ءاک ریز بآ و

 هلمج زا دن رضیم مای

 9 دادعت یک زاتب نا ربا یا

 -رتنیا لاس وین و ین اپمک دی دچ

 تالل وصحم نی

 ریام نی ودلک و رتم ین
 هدوسما دیرخ كت مي

 و هدب

 داجا تسدزیت سکر یامنیس

 و هداد «ژور نلوم» یاهثید اب

 هدومن یربنازاک هلمح دن راد لابخ

 لاب ایخ و راز هلال بام یاهامتیسو

 , دنیامن رطغ راچد | رنا مش

 قباسلاینامک لب و رتمیاهنیس

 یاهملیف نینچمه و یلابل اتی ایاهملیف

 اب اد لارتناسویدوتسا هدش هل, ود

 ميدادغارسنآ رد هک یراک هظداحم

 . داد دهاوخ شیامن

 ولاث-ب رک ینمی ثلخم هی داحت |

 یاهنیسرب ادهصرع زین یرو كابام
 ,دوم دنهاوخ كنت كراپ

 ءامنسیاپهلیف لای و ریامنیس
 دهاوخ شید اد سک ون پوکس

 تا وماراپ تالومحم اب امهو داد
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 ریز رذگ دهاوخ | رنو رس
 ۱ یاس ۳ تالوآ اب ن رهن ۲ | رهت

 هک ار رزم هلئاتزا هدز

 9 کی و هدودن 7 راذتسا
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 یا یرس

 , دید دنهاوخ

 1 مایفمددآ
 از رگ ک دو هک روطب ۱
 رک اگر مک + المف دهدب»غ ل۲
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 ع تسا دوج و مم 1
 یی مادقا آ نایحاص نونک ات
 یاملیا ۰ دن اهدومتت اهن ۲ یخ رت
 نام نانه. یاه دوشک زا قوا
 ابا, نآ رثک او هدشیرادی رخ

 ًبلایا زا ه هیروطب اربز تسا
 یاهایامامن ین ا ریا داجت هدیس و ربخ
 یرادب رخ خب داتنیاات اد یلایلاتبا
 ریل ایا ینعی دن اهدومن
 ردشدهاوخ هداد شیام نارپت رد

 هب ماین نیا وا هکیماگنه زا
 مروآ نب نونکات دشدراو ناریا

 زا ۷۰۰ دادمت

 تروص ره رد . هش

 ط هدرا وملیف هزادنانیا ان هک

 بوخابنآ زا یخ رب هرخالاب « دوشیم
 اثاعت ریگتسدیزیچ و دیآ رد بآ زا
 . دیامنب ناک دننک

  نارهتب یلقمع تشک زاب
 سهم دید هتشذگ 4خفه

 )ایناریا فورعم دنمرذه

 ارم سیداب دوخ ههام

 اب ام داگنربخ هک سازد

 ز دسب وذیمنیاچ تفرک

 نفلت ی

 ی



 نیرک نجج ؛ ملقب

 ر اپ داب تي وا یارب هک زو رب 7 1
 همه رکف رد مدشانش ۲ (سکت

 اجیب فیرء مدوسخ را
 ت زبل ددومنیارد دباش مپ تاعالطازیل درون

 مه ین

 نامزنآ رد دهعممشاب هتشادن يا

 یم مدای ۱ دمآ یا مشوخ اهدرمزا
 و مدوب هلاسهدداهچ هکینفو دیآ
 اب «این رفیلاک > میلصا ناموم رد
 اهرسپ ابلافمدرکیم یگدنز مرداب
 عیچ نم فارطا هزره نانارج ر
 صقر و امنیس هب توعدنمزا ودندشبب
 یم بجمت یلیخ ؛ دندومنیم هریفر

 قبال ارم هکتیا را هن هتبلا.مدرک "
 یم توعد سقد و امنیب و هتدناد
 شیامن نلاس رد هکلب ۰ دندومن
 همشن نم شوگ رد اشامت ضومب ملی
 ۱ دن درکیم هم ززمز هناقشاع یاه

 تحب عوضومنیا تدوعربب
 اب متساوضیم طقف درادیاهن اکادج
 یدرسنوخ و یعالطا یبنآ رکذ
 فلاسخم سنج لباقمرد اددرخ
 (نمکشی رب لی) ۱ مشاب هدرک فیسرت
 رپ سابل اهنت هل نی ریاس فالخرب
 رایس هکلب تشادن نیب یفربد)
 یبنیمه ,دوب انتعا یبو درنوخ
 و تخاس وا ةتفبش ارموا یلاتفا
 راد ناکما هکنی وسا رهب متف رک موصت

 زود نآ زا ۱ میاس بحاصت ادا ]
 و نسنایم تفلا و سنا مک مک دم
 » نازوس قشهكبب (ل)
 هب تن میدرکدایدنکو س ددره
 اپ رادان ورگب ۳

 + دوبل یقیقح مد رک ره هنلا ک

 1 دیدرک لدب

 « ین ازوسقشع» میش

 ییرک یج شرسمه قافتاب «یمکنیرب لب»
 و . داتفا نمیکدنز ناتساد رکشب
 ۱۹۲ ۵لاس هم ۲ ورد نمهکدیمهف
 ابن رفبلاک تلایا « داتسداب و رد
 رثشیب لاس هدزناپ طقف و مدش دلوتم
 ,مدمآ رتات هنحصیو رب هک متشادن
 هجون دروم هک مدوب هلاس هدجیه
 سکو فو یناپمک ریدم (تون الی داد)
 هناخ و ملیفژا یشقت وا و متفرگ رارق
 درپسنمهدهعب اد هانایدنیا ردیا

 شیاس ۱۹64 لاس دد ملیف نیا
 هک لاسنیمه رخاوا ردو دشهداد
 رسب ترپش و راضتفا حوا رد نم
 یقبام مدیدرکانشآ < واوای مدرییم
 (لب) و نم زا رتهب اش هک اد
 ؛ دیلادیم

2:۰ 
 ۳ روت
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 نامدن زرف نیل وا دلوت زا دعب

 دنقالهمرهوشب یاهژادنا ات « لپ
 زاشیب ارم (نمکنبرب لی) ۱ مهش
 . تشادیم تسود دوش روصت هچن ۲
 ابوا مياهملیف نیرمت ماگنه ابلاف
 رد اهتعاس و دمآیم ویدوتساب نم
 !تسشنیم یلدنصیو رمرانک قاطا

 نیچ)اب هک «یکیو» ملیفرد
 یلاوتراب دنچمدوب یرابمه (ژرتیب
 «بیجع» یمضوب| رملیفدرم هشیپ رثه
 ثعاب نابرسج نیمه ۱ مدیسوبیم
 ربدس یتح و دیدرگ (لی) تینابصع
 -رثهنبا هک دومن تیاتشویدوتسا

 هدیسوب هناقشاع ارم نزقمحا هشیپ

 اهنیشه راتسهدننآ هتفه

 یوشیمن
 تالیطعت و ناتسبات یامرگ ن دیس دارف هطصا وب

 راشتنا امنیس خراتس هدنیآ هتفه رد هبریرحت تئیه
 و دیدج كيساب هلجم دمب هتفهود زاو تفایدهاو جت

 .همادا دوخ راشتناب یرتهزان تالیکشت و تا ربیفآ

 ۱ تسا هدوبن رک رد ی امنیس هسوب و
 تان رطخ روبه و ملیف هبهت ماکنه
 بیقعتاهن اب اب ودآ یم هیاسب هیاس(لی)
 اب !ریاهظحل تخاذکبف و درکیم
 ملیف تسغل هشيپ رته (ین دلکباع)

 ۰ : منارذگب اهن ۰

 سوارب هناخو ملیفرد یزاب
  ۳ ارجم ناتساد جنب هک < یرثه
 و نم نآ ناتسادکی رد و تشاد
 َ ناج میتشاد هفشاعم (رجنب رک یلراف)
 ردقن ] وا ۱ دیناسد بلب اد (لی)
 و یضلت تاقوا (رجنی رک ی ل راف) اب
 ۱» ویدوتسا نابحاصهکد رک عازت

 نم تدمنبا یط رد , دروآ كنتب
 و مدشرادهچب (لپ) زا رگیدراب هع

 .یم رتخدهک مدنزرف نیرخآ دلوت
 دوج و هصرمب یاب هتشذگ لاسو دشاب
 راودیما (لی) اب یک دن زب | رمهدرادک
 . یزاب یا رب هتشذگ لاس ۱ تساهدومن
 جا ودژااهینام رخ وماپ ناباق] و ملیف رد

 . «سیداب» «بمدهروپجم «دننکیم
 .  هگت سین رکذتب مال. منک ترفاسم
 تسدب اد دوخ یاههچب مه (لب)

 . سیرایب نم لابندب و درپس شاهبع
 نم هک یهام هس یط رد ؛ دمآ

 اوفشم (لسادنیج)قافتاب هدارف
 ) مدوب دوب زم ملیف رد یژاب

«۰ 

 :كرزب سنچ نیمودو باج
  كیلرملیقنیارد ماءهدیناسر مامتاب



 و ماش رتخدکب لد رد یلتاج
 مایف یش ریشو فطا رب لط «تداح

 تسا هدورف
 و برم و بیس تالحم

 رب رتهب زا یکیادملبف نیا ناتسلکت
 لاسمایا هت داح و یت ام رهغ تا وصحم

 دن |هدرو [ رامش

 «اتسدوباناس ور» ه زات ملیف

 قعلعزا سکمکی هدنسنیا رد ةشاع
 زجب هک مياهدرک پاج یقوثس و

 اناسور» و« وداراول ۲

 يلتناج

 اصوصخم «اتسد ویاتاس و

 ٌظاحل میهژا هاب و رتن

 مانناب ناوتبنو تسثهساقملباق

 و! هح ود نوجیل و دادل

 هک شیم روصت نبنچ نونکان
 اب فلداک سیدوب هک یلاهملیف

 یزاب مهلاثما و «یزوک و لالبد
 و تسا كانثشحو یلیخ دننکیم

 یسلو دوب روطنیمه مه یتسارپ
 «یددول نیورم» نونکا هک یملیف
 ماشاب رنداو ناددارب یناپک رد

 تشحو اپن همهزا ؛تسا هدناسر

 ردهک یتشحو اهتنم تسا رنریگن

 سرت نآاب دوشیمدیلوت یچاشابن
 . دواد توافت یلیخ

 هدیمان غدیلپ لسن و مليفنیا
 هچب رتخد كينآ ناعرهق و دوشیم
 دراد تداع هک تسا لاسدرخ

 یمیجن مضوب اد دوخ یاهکسورع
 هدنسب ون دينکنبجمت !دناسرب لثقب

 دن | هتسا وضیء نادرگ راک و وب رانس

 كيرد لتقرکف هنوگچهک دنتاسهفب
 و دناودیم هشید لاسدرخ كدوک

 .دی ًایمودنموممزیداس كي تروصب
 روناس هدادا نونکا مهزا

 دن !هدرک هدام[اردوخ دوشک نیدنچ
 نوچدنهدنارنآ شیامن هژاجا هک

 یدبرئا لافطا یود هک دنیوگیم
 هبنآزامهارنالاگ دزب و دراذگیم

 لد. دزاسیم شحوتم دوخ ناکدوک
 اب ههب رتخد تاب ارلتات تكرتخد

 .«كيمروك كمیساب> مانبدادمتسا

 ردار دوخ لدالپق هک دنکبم یزاپ
 یور «یددوربو یاههناخاشابت
 ,دوب هداد ماجنا هنحم

 ۴ هحنص

 هاش داب هدن ز

 < سجدوتسا نوتسرب د>

 یلاکب رماقوذاب نادرک راک و هد ون

 ر دوخ باس لحم تساهئدم هک

 فک سیراس دد و هدرک تفرت

 دوس رد دراد لابخ«تسا هدبدرک

 داب هدنژ و هب موسوم دزاسب یملیق

 دوخ مسلیف لوا لد یارب و«ءاش
 اد« كنبدلباو لکیام»
 رهوشكنب هلبا و لکباع .تساهد رک

 نامه و دشابیم رولیت تبازیل

 تاضتتا

 قشع > ملیف ود هک تسا یسک

 زا اد «نینوخ نماد» و < یخزود

 مياهدید نارهت ردواآ

 عمط نادند

 و راک و درذگیم هک زور ره

 ؛ دوشیم رتداسک اهیدوویلاه راب

 رتدایز فورمم ناگشیپ رنه یاهدا
 قو یرتدایز .ملیم و ددرگبم
 .دناک هیهت موضومنیا .دنه | وغبم

 هک تسا هتخادنا رکش ار ناگ

 !تیرنه یربوکن ب» هک هدربدایزازین ناکشیپ رثه تک رشاب ار دوخ یاهملیف
 . دننک هیهتمود.تسد اب راک زا

 یاتقآ ممط یارب لثسلایف
 یزرمودح هتوگچیه «نب وناجد
 سنج دزن هک هشیپ رنهنبا .تسین

 درادتیب ویحمیدایز رادقب فیطا

 رارق متسیبنرق سکوف یناپک اب
 رارق نآ قبط هک ه ورک دفن یداد

 ۶۶ رگ ر ممن ععو»

 یک کر دو

 ۳ لیف رایج تب ۱
 7۶ .زارپم رکذلا قو یشابم

 راس
 رز .درگب دالدنوب

 8۳ یی واب تایلام رسک زا
 1 رمآ تف را 0 ۴

 و امنبس ناوج
 دن اردگیم اد

 منونایپ ناذ» رفن ود نیا
 رناژ. دنتسه «ناواب ازیرام» و
 رتدرگ حاددزالبق یدنچ ازیرام

 داهدرک شومارف ارریچ هعه الاح

 درک شومارف نوماریب ناژ التم
 ازامومانب تشاد یلابیزرسمه هک
 " اررامو دش كرمناوج هک < زتنوم

 ون سم هام دن را

 ناخ تساوضیم یلاکیرما ناوج
 . دن زب راصتناب تسد وا

 و نامل آ یامنیس
 تیسنج هلئسم

 ؟دوب نیا رب مسر نونکات
 ۱ "ارودار ناملآیامنیس مدرم همه



 نیل كام یلرش

 كي اد نآو هتمناد یتج لئاس

 یلو دئنادب < هزیکاپ و یامنیم
 و یونارفیاهسلیف لیس هرخالاب
 یاهروشک ردابت 7تبقفوموینابلتب
 روشک نبا ناک دننک هیهت ۰ فلتغب

 یلیق دنچ تک تشاد نآرب اد

 یگایلاتیا ویوستارف یاهملیف كسب
 دن زاب

 یابع د اپملیف نیا نیل وا

 ود هک دراد مان < كروپماه لیرط

 موسومنامل ]یامنی-ناوج هثوررغ
 رتیپ» و «خابیام نایتسیرک» «
 اب ار نآلوا یاهلد < خاب #4
 یم یزاب < ب درک اب < ۱ فعشو دچو» لات

 نامسآ ناک را

 یتدرود» دو < رادنچ فج

 - رزونوپ لایک م اریشا «دم
 پوکسامنیس ملیق كب لاتشن تا
 یلیخ زا هک دن | دین اسرماس اب نر
 رب دوخ هیاه تالوصحم ارگ
 یودرهالوااری) دراد تیپ زم کم

 هدوب فورمم ناکشیپرثهزا با

 اکیرما یور امنیس (در با
 . در راد یدای)تج

 و هدوب پوکسامنیسملیق
 7 ریاسب تب ناتس پال دناس روده
۲ 
 راضم اپ هدش تخم "7

 0 وب یویدوتسا ود فب رش

 هتلا . دیدرک بوصتم لانشن رتتپا

 كي باصتنا نب هک تسناد دیاب

 و هدوبن شیب ی-لاکیرما یخوش
 هبزورکی طقف «ندودناویمام»

 تسا هدوب لونشم یناپساپ لفش
 زودنآ رد هلصاو ربخ یط

 هوگچیهلاسروین وپ یویدرتسا رد
 عوف وب یهارت و هداتفین اقا یربخ

 ۰ نادنو لوقب |ریزتسا هتسویب
 مدرم «لدنابساپ »ندودنآ و یمام

 یاراب ادسکچیه و هدوب لدبحاص
 تی وا رماوا زا یجیبرس

 ! تفص هبرگ نز
 ومیتشک دوخ ویشر] دد زاب

 < نیلثمیلرش » زا سکع كي
 دو ویلاههب دج هراتس نب رتناشخرد

 رد او نیلكم یلرش .میدرک ادیب
 بقل < ۱ تفصهب رک نز > وربلاع
 تاک رحو داتفر مامت نوچ دن داد

 :تساهب زک نی شقالخاد

 اهتسیت رآ >ملیفاب لبق یدنچ

 دو لکیام» تشذک ق اق آ

 زد یمپع لد یار
 نود ۸۰ رد ایئد رود
 و تی وبعم .قیوطتیافب ۶ درک

 9۹ ء هب رگ نژ تیف و رمع

 شراک الاح و تفد الاپ < اسآ
 تف وما را ین ایمک یا رب هک هدیسد ین /اجب

 و دهورفیم هزبش و دنکیم زان

 دینک هفاضااز مق وقح دب وک یم

 یزیچمهنوحهفاضاو ۰
 دوویل اهرددوشیمن اهز و رثی هک تسا

 دز ار شفرح

 دیدج جوز كي
 یرتو و < رثکاو تریاد»

 ملبف رد ٩+ 4 لاس دد هک < روع

 مه اب ماراخ كنس لیم» ۲ییز»

 لیق ردءراب ود ۰ دندوب هدرک یژاب

 رکبدکب یزابه « توکلم نییام»

 و یکنر تروصب هک دنا هدیدرک
 زا یکیو دوشیم هبهت بوکسامنیس
 ربخا لاسهنچدنسپ مدرم تالوصحم
 تسا «دش یقات

 ودنارب نولرام هزات قشع
 «ندنارب نول رام» هکیمتومژآ

 «یفثکان۲> و هتشکر ب نیاژ ذا

 كي  تسا هدید اد یدنه هراتس
 یفشک ان 7. دوشیمن كفنم وا ژا ظحل
 لبت یهنچهک تسا یدنهءراتس تب

 قافئاب ار < ناتسهوک > ملیق

 نرود یاویمام

 نولرامرد یردقب یدنه رتخد نیا
 .تااروخ و باوخهک هدرک رثأت ودنارب
 نیا هیوکیم و هدرک مارح وارب اد

 اهلاس زا کت سا یرتخد نامه
 حاودزا وااب متشاد وز رآ شیپ
 مثک

 البق هک « یناپرام نابزوژ»

 ودنارب نولدام هقمب دوب دارق

 نایرج نیا زا یردقب هب [ رد

 ب ۳ « کا و تربارو و < یسب رت سنا > ,یدح هک ت سا تحاران و ینایصمص  .ر و 7

 دیناسرنایایب تن وماراب یناک رد
 یفرش هناهت و ءابس یاهمشچ

 « ناسآناکرا » ملیف زا یاهنحص رد «رلدنچ فچ»

 -5 هحفص-

 لابخ هنیوگیمو تسین روصتم نآ

 تیاکشماک ادب نول رام تسدزادراد
 . دنک

 اج دنچ زا ربخ دنچ
 وابخا ندناوخ زا نوچ الاح

 , دباهدق هتخ یکالاب و دتلب
 دیناوخب ار هاترک ربخ ود نیا

 ملیت رو «كنیبلف ادن دو
 لا رتشاب < نوتیک وتساب تخذگر سد
 هزاتس ی شه + روتاک وا دلات ود

 . دّوکد هاوسخ ,یالاب 1د انیس
 نا نلیف نیا رد زین .< رول رتبد
 ,دراد

 زتشیاقاسو وین وب ,یتایمک ه»
 ماصضتساا ر < یا روسكمدرف » لاتشن
 قرلالد .«رعناکو ملیقرد ان + هرک
 دو .هتیب رتع هنیمه . هتک یزاب اد
 .ملبف ,شیبب هتفه دن + .یناپک نیمه
 رسزت»رتکب لئارب ریتتفه بو
 , هوب ءدرکم امت اد



 ام ند رتهب 4

 تر وبیه یردا
 دوویلاهب مدورو ودپ زا نم

 کن تک رشرتشیب ملیف ود رد

 رد یژاب زا

 اهدش غ راق هزاب
 هوس

 ات هک یل دنی رتهب (!هدرک یزاب نونک
 و تس ناس]و هداس اتسل میا رب

 هک دین زب _سدح مهامش دوخ دیاش

 ملیفنب رتهب اد دوخ ملیق نیلوا نم

 ارد هک یتقن و شب 95
 ماهدرک افیا نونک ات هک

 متشادملیف نب

 ی دن رتهب

 تسا نشو رو حضا و نم
 نیمه دد تکرشاب كي

 م لی الد ,من ادیم

 نس الوا

 یند رکن رواب ویتاهج ترهشب ملیف
 رد « لاس نآایناتو مدیسر زورما
 هقباس اب نژ ةثيب رثه اههد نایم

 هزیاجدوخملیف نیل وارد تک رش اب
 دوخ نیا . مدرو ] تسدب ارراکسا

 اد «مدددیبش» نم هک تسا یفاک

 هرطاخ و منادب دوخ بویحم ملیت

 . مربندایرا زک ره ۱دنآ رد تک رش
 دنمرنه كي اب ملیف نیارد هوالع

 یزابمه < كب یروگی رک و نوچ مانب
 نوچریهش ینادرک راک یارب و مدوب
 , (درکیمراک < رلیاد مایلیوو

 <عد»یندیدواببز رهشرادید
 و م-ناخ هدارهاش كي لر یافبا

 و یاهناسفا یاه رصق رد یکدنز

 نایب صقب هک یئاها رجامرد تک رش
 یارب دنامیم هایور رد یکدنز و

 تسا هدوب لآ هدیا كي هشیمه نم
 نیا «کروطنامه تسا یپیدب و

 یچاشامت ردنآ نی ريشیا رج ام و ملیف

 و دوب رثومزین نمد تشاذگیمرث|

 یوصنب ملیف نیادد تکرش اب نم
 اد دوخ كرزب یوزر[دنچ هرظنم
 . مدیدیم هتفای ماجتا

 و رذ وم نم رم

 دورب راظتنا اجنیا رد دیاش

 رد هکار یملیفدنچزا یکی نم هک

 ماهد رک یاب ناوئسب ریخا یاپلاس
۱ 

 ریز مذک یفرعم دوخ مل

 رد تک رشاب نم یناپج ترهش

 تسدن 4 نکا

 نب رخهب

 یکی یاهیلیف
 یکچوک شن نم كلاعم 1
 یاهملیف نيلدا زا یکی رد هکار

 <هدش تلافسا لگنج و مانب دوخ

 متادیمدوخلد نیرتهب متشاد
 باغتنا نیا لیلد نيلوا

 بلطواد اههد نایمزا نم هکتست 7

 هجوت دروم هک مدوب یرتخد اپنت

 ناج» ملیف نیا كرزب نادرک راک
 هناتخبشوخ و ی

 وا تیاضد و لیم قباطم متسن

 رگید و مناسرب ماجناب ست مشقن

 زاسپ منکیمن شومارف زک ره هکنيا

 تکر ش نآ ردنم هکیا هنحص نایاب

 دزما هن شب یتسد «نوتسوه » متشاد

 هشیپ رنهز و رکب وت؛مرتخد» :تفک و
 «دش یهاوخ یک رزب

 یدج ادوا فرح نمزورنآ

 دصق هک مدرک روصت و مدرکن دادملق

 دداد ارم یئوجلد اب و قیوشت
 بوخ هک مدرکین لابخ مدوخ نرچ
 هک اهدبب یلو مشاب هدرکیزاب
 یوهک متفایرد مدیسر یلعف ترهشب
 هدوب بلاصدوخ سدحرد دحهچ ات

 تا
 منکیمفارتعا دوخ نم هتبلا

 «هراتسو و متسین هشیپ «رنه> هک
 بک دوصقهدنکیم قرفهچ یلو ما
 هب كنيانم هکدوب تورنو ترهش

 .ماهدیسد نآ

 تا رچاک" ویتسا

 پس

 ناونعب هزو رمانم ؛بوخای دب

 ثیبخد رم كي و یفنمیاهل ر هشیپ رنه
 نوهرمرینار مترهشد ماهدشیف رعم
 دروم هکاریش |یشقن متسه یل اهل رنینچ

 راچا-ن زین تسا هدوبمدوخ هقالع

 باضتن| اما رنیمهنایم زا یتسیاب
 « لیبق نیمه زازج هکنوچ .مفک
 . ماهتشادد یشقن نونک ات

 دومدوب شیب یکدوک هکبتقو
 <« كنيموي او » تلایاردماهداون اغاب
 دیفس تالداجم مدرکیم یکدنز

 و اسم رهشرد ناهایس اب ناتسوب
 یارجام كي نآ فارطا یحاون
 نیا یط دد ودوب یگشیمهد یداع
 دوخ مک نسدوجو اب نم اهارجام
 هزادن |هچات هک مدیمهفیم یبوخب

 هایس هب تبسن ناتسوپ دیفس فرط زا
 دوشیم فاجحا و ملظ زور هبس ناتسوپ
 رس و بیجل مدرم نیا دحهچات و

 تیذا و رازآ دروم لاعف و ریزپ

 دیفس كند هک یهدرک لیلدیب

 دان ادیم كرزب یزایتما اد ناشتسوب
 هکشیادوج واب نم ...دن ریک یم رارق
 یدردمه مدوخرد ناهایس هب تبست
 كمك هنافساتم مدرکیم سح دایسب

 هتخاس متسدزا اهن ابتبسن یرنم
 . هداون اخهک تفریمنآ میب نوچدوبن

 ناتسوپدیفس زواجت دروم زین مدوخ
 . هرکرلو

 دوب یقاب نمبلق رد هدقهنیا
 ءار امنیسب ومدشرتکرزب هکنآ ات
 یکشیپرنه اد دوخ ةفرحومتفای

 -] حفص

 2 ,.۰ ماه> رک یزاب نونکأات هک"
 هو زا یکی مدرک باعتنا

 ی وطراطخا» مایف رد تر )رفلوس«نعب نا دا نامه
۳ 

 ی درب ۵ تازرابم ءراب رد

۰ 
 ی ار هانییب ن
 ۳ ی ی هاچوک را

 ,دناهد ر+

 ف نیا ردنم

 وه زاد ک هد

 9 15 تاتاحا رطاخت
 نالیکشت نیا دراو شیوخ نیشت

 7 شایکدنز ساسا و دوشیم

 شرسهوهداوتاخ زا هتخیر مهرد

 نللنب ینچزادعب یل و دوشیم لفاف
 دزنو دوشیم فقاو دوخ
 .تیاجتازرابم زا و ددرگیم زاب

 ناتسوب هایس هیلعرب شیوخ هناراک
 ,دن رادیم رب تسد

 زار ملیف نیا نم لاح رپب
 زدودح ات هکنیا رطاعغب تهج كي
 تپچ زا و منشاد تبثم شقل نآ
 كب ققحن ردهکشیا هطساوب رگید

 تانالتخ| عفرینعی نم كرزب یوزر
 شقن نیرتهب درکیم كمك یدارب

 تاساسحا مهنم, هلب ۰ ۰ « منادیمدوخ

 ۱ مداد هناتسود رشب و هقیقر

 «اورپ:سابتقا و همجرت»

 تا زابرا

 ودنارب نولرام ۰

 داکاروبد» لباقملر هک

 دریگب هدهعب < نوسیلا
 (اد» ملیف البق هکنیارب

 دنک ماست و هیهنا < نیمز رس

 رهدنب ورو رد

 اس رثا یود زا
 . درک هارخ



 سانشان هسنا رف ی ونیتنلا و
 ویجم .هرامنآژ» 45تیئاوح

 هم انج ه.حاصم كب

 داب ]رهم هاگدورف یوکدیل
 ۰۵22ق دو ن ز> هلاناب راب

 عدنب رفاسم هک درک موز
 هدام ]ارد وخ یک ردک تا,

 طیحم هدننک
 ۱۳9 زد یا درا هیرک اب هاره داب آرم 0۹

 ۰: * یارب

 ۸> یامرک دنا

 -ا وه نب رفاسملیس هک دوب دم هنر و و: یاشار دنج و دوبهدرو [آ دوم ۲ 5 بز
 رایسه ر(ساارف دا) رکیب لوغیاب

 یم هقددی تسدو رس تاک رحاب ار
 دنتشادن نیرفاک هیقب هب یهجوآ هنوگچیه و دندوب

 وتلمره زا نیرفاسنابم رد
 - یدنه - ین وب اژدشیم هدیدیموت
 یکن وک كنه - یر ودنا اب
 هدرو] دوجوب ار یراکملق هلش شآ دوخ یموب ویلم یاهسابل اپ
 دن دوب

 نامشچ هاگ ان نی رفاسنایمرد

۳ 
 < دوخ یردام نابز رجب و هتفر ۵) ۵حا

 ناوجكيدش زا رمتمیا هطفن رد نم
 سایل وروبیاهوم اب دنلبدقو ابیژ
 ورمو نز دنچ ه-(یلاحرد اس
 ک هطاحا ادوا یجراخ
 1 هجوت نو

 دندوب هدرا
 اوه فرط: نی رب

 زک ست دوب ناو ر امیپ
 نوچ د تن لوط هظحا دنچ زا
 یر متخانشا دی ومد رک تقدیب وب
 1۱ و ای(هدامناژ) دا
 ویک وتزا هک دوب
 دی ایا رب و تفد

 هسنارفیونیتنا
 یمسب داپ فرعب

 عوذوعمب امت نب
 زین دا و متفک دو تسودب اد
 ناژویسوله دز دایرق هلصافالب
 هک دوب مقومنیمهردو ! هفام
 رد و تشک رب بجعت رام ناژ
 سانشانتسود لابندب نیعیاشم نایم
 تسد تک ر حاب نمهک تشکیم دوخ
 الباقتم زیل واو متخاسهجوتم ادیو
 نردب هکیلاح رد نیشناد یدنعبل اب
 رکتشت نمزا دشیم كيدزت امیراوه

 هک دندیمپف نیمیاشم هزات و5
 یراکش دنشاب هجوتم هکنیانودب
 و تسا هدرک رارف ابنآ تسدرا

 دوخ یاهملیف زا یکی رد « هرام ناژ» و «نلدد يلاد*

 دز ) دیمت یزمج

 « هرام ناژ» و « یلا و ادیلآ 7
 «دننان فقه هلفافزا هکنیا یارب
 ا وه دنتش اددوختسدرد هک هچره
 زاربا قیرطنیدب و هدرک باترپ
 ؛ دندومن تاساسحا

 مار]امییاوه دعب هظحا دنچ
 تکر حب, هاگدورف دناب یود رد
 اما دش هدام] زاورپ یارب و دمآ
 نی رضاح یجعت نایمرددمب هقیقد دنچ
 زاورپسیداپ فرطب هکتیا یاجب
 ووخ هیلوا یاجب مار7۶مادآدیامت
 نفو رج رد هک د شم ولعم و تشک زاب
 ناکلپ هلصافالب دنکیبن راکامیپاوه
 . دش هتشاذگ دوخ یاجب امییاوه

 دش هدایپ هکی رفاسم نیل وا
 یمرک «؛لابقتسا » لبق هعفد یفالتب مدرمهبت منیاو دوب «هدام ناذ»
 ًارهاظهک واو دندروآلسب یوژا
 لاحشوخ نای رجشی زا ًبلق و یضا ران
 هاگدورق نادوتسر فرطب دوب
 وا راوهقلح زی مدرم و داتفا هارب
 یو هکنیمه دندوب هدرک هطاحا اد
 رارق یزیم رانکرد شناتسود اب
 نیمیاشم یساکع یاهنیب رود تفرک
 دنتف رک وا زا دوخ هاوقلدب سکه دنچاهملیف هدنابیقاب زا و داتفاراکب
 یبیجع ماحدزاو هدعآ درگ وارودب ام هچب سپ و اه هچب رتخد مات
 ناشتسدب هچ ره و دندوب هدرک

 -۷تحاص-

 !تفرودمآ ناریاب
 ۱ دنک اما اد(ای ام هما | هدلاو) سکعریذ رس د

 تز ز ونه هکتیا هشیب رذه ۳ هاب آ رهم هاگ دورف رود یا+

1 

 ءهرگل ] كرام» زا ملیف كي رد
 یو زا و هداد هلاراوا هب دیسریم
 دیس ز یگاجب راک و دنتف رکیم ءاضما
 سکعزیل هفاک نیمدهتتسم زا یکی هک
 ءاضما یار-+ ار شاهچب و نذ
 تتادیم هک ه رام ناژو دادیوب
 درک ءاضما یتحاران اب اد یفطعم اقآ هدلا و سکهریز تسیچروظنم
 ءدرک هفالکاد وا نارهت مرگ یاوه
 تسد هکدوب تقو نیمهرد و دوب
 شن]یراکیس ات درب دوخ بیچهب
 مابت وا داکیس هنافسأتم اما دت زب
 یکیندزمهب مشچ كي رد دوب هدش
 زا دادبنامهم یابیز یاهساخ زا
 راگیس تکاپ كي ناروتسد هفوب
 هب دغ تولخ یردق هکنیمه درک هیهت یو یارب لام لاپ
 اد یسيلگنا نابز هک متسودقاقنا
 كرد ون یوب تسنادبم بوخ یلیخ
 ناراگن ریخزا یکی اد مدوخو هدش
 مد رک یفرعع امنیس هراتس هتسشن زاب
 لاوثس دنچواژا يسيلگنا ناب زب و
 هک مدش هجوتم یددوزب اما مدوم
 رس اب تسوا زا دیجمت و فیرعت درکبملابخ هک نم تالاوئس لباقم دواریز دن ادیبن یسیلکنا نابز وا
 شاتسددزا یکب امادرکیمرکشت
 راهظاروا و دینامهفیوب ارمووظنم

 4۲ هسفصدد هیقب)



 ی ۳
 ره 3 را

 رعه هشس رنه نیدنج

 تراهت ترور

 یما یروشک چیه هکب ز وطن امه

 < نرتسدوو ملیفدو ویلاهدنتام دنا ون
 ساخ تاضضش م و تایفیک مامت ودزاسم

 دوخ دننام ار« یوب واک > یاپملیف
 جیهدژب رب مل ةبلاق رد اهیژاکی رمآ

 ٍل رداق یا یتکلمح سیل | كرم

 كيسالک تایبدا راث ] یو رزایملیفاه

 درو[ دوجوب اپن ] دوخ

 ناوتیم !رناتسلکنا یاپملیف
 یئاهملیق لدا دومت میسقت هتسد ودب

 و دوشیم هیهت ت راحت یا رب اف رصهک

 لاکیزوم و یبنامرهق بلغا اهنآ
 رثه رطاخب هک یلاپماینمود و دنتسه

 دوشیمهیهن ناتسلگنا رد

 ملیف كااسریاسزا ناتلگنا لوا

 هسیاقم كياب وهدن امقه ایئد زاس

 تعمسق رد

 و دوشیم تباث نوف هتفگ قدصیآ زج

 ینایاش تفرتیپ مود تمسقرد امآ

 ملیف هن وکنیا ناک دننک هیهت بیصت

 زیزع نا-؟ دنناوخ . تسا هدش اه

 دورس > و «میتب»د یاپملیف ابتح

 رثا نیارد دادعتسااب و فو

 3 لر زب راظتن ۱ ازت دو هو

 1۳6 ۲۵۵۲ ۳ 060۵0م
 

 دن (هد رو [ دوجوب ارریخا لاهدنچ یاعملیف

 ملیفنیا رد دن
 یم هدیدیصا

 یک زج رییغت ة9 رمپی و وو دوش
 ددزگب م اههلیفیرسنآ رد

 تبب یاه هلحمرد اعومع ملیف هژوس
 تخبدب مدرسهک یئاجت"۲ ردوندنل

 شالت رد یکمه و دنیامنیمیک دن ز

 یبم لصوتم یفیثک تایلمعب شاعم

 دتفآیم قافتا«دن وش

 ملیف هن وکنیا یراد ربملیق كبس

 یلوک وهدشلابتد اهلیفمامت رد اه
 یردادربملیف رنه و تعدصاب كمسنیا

 یسیلگنا.تسا هدشنیجه ناتسلگن |
 دوخ یاپمایف ردهک دن راد هقالع اه

 یخی دات و یلمیاه هبنج تلاصاطتفح

 نکسهودودقمهک یئاجن ۲ اتاردوخ

 یاهملیف رثک |تهجنیدب دنیامنب تسا
 ناک دنیب ون یاپباتک یو رزا ییلکن |
 نییاسم و ددرکیم هیهت یسیلکنا
 ددمتم وفورعم ناکدنسیوت

 «زنکیدزلراچ» یاهباتک همه زا
 هب مهدزون نرق فورعم هدنسیوت
 زا راچ و .تساهدش هیهت ملیف تروص

 ناداقن و ناک دئسب ون هدیقمب < زنکید

 شریظن هک دوب یا 42۱ رصاعمكر زب

 ناتسلکنا رد نونکات دوخ عون رد

 تهجیب تسا هدمايندوجوب ایندو
 نتشادب ناتسلگن اهژو رما هک تسین

 و دلابیم دوخب یاهدنسی ون نینچ
 دنک یم راختفا

 تانونکم < ز:یدزاراچ و
 یتالمجنیضا ریرشب یاههتساوخ و

 باتک روطسنایمرد و یلاعو اویش
 < زنکید» . دومنیم سکعنم دوخ

 تسب یاههلعمزا ,اردوخ نان ام رهق

 و تایحورو دومتیم باغتنا ندنل
 ناگدازفا رشا یارباراهت ۲ راکفا
 اداپن ] و درکیمفیصوت نیشن لامش

 یقیقح مدرم یناکدتز تایعقاوب
 زا مادک ره .دومنیمانشآ ناتسلکت |
 یارب دوب یسرد شیاه راکهاش

 ... رشب یا رب دوب یفدهنییمت و یک دن ز

 ۱4۰ زا زواجتم هک رضاحلاح رد
 باتک زونه درذگیمشک رمزا لاس
 دوشیم بایان راشتنا ضحمب شیاه
 یاه راکهاش یورزا هک یلاهملیف و

 ِ دادیم اهتص هد رپیو دیرذه راکتهاه یلر زن دادن هند ادم یمالک رپ ارز

 نیرتیلاعزا یکی د مت تک وش ناتسلگننا یامنیس شزرااب رتا

 عرم هیهت یوددعتم
 اچ بقا و د وسیم

 رارف ۲ ۳ هرم لاب ابقتسا دروم و هدومن

 ۱۳ رز دو روم راطعا
 دیدج هیبک لاتسیرک یامنیس
 یکی ورزا هک ار« كرزب راظتنا»
 نامنوتو مانب زنکیدزا راچ فورعم
 رنرببپ تسا هدش «یپت < كدزب
 انغآ یارب اذل و دراذگب شیاه

 ردآ ان ملیف نیاب ناک دشناوخ رسما
 , ميلامتیم یف رعم هتفه نیا

 یرزب راظتنا » ملیف رد

 بانک دنام اردوخ نامرهق زنکید

 هچب رسپ كي ؛ < تسیوتدویلا >
 هدومن باغتنا «پیپ» مانب میتی
 رد یدرکاشب .ادتبا پیپ . تسا
 دنا رگیم راک ز و رراک دب رفنکی ناکد
 نشخانشیک دنز دد یوكرزب دیما

 تاوغیموا دوب شبسن و لصا
 هچ شردام ۰ تسیک شردب دنادب

 رد تلع مادکیارب و تسا یسک

 هان ردام و ددسب یب یک جی
 (اشبواه » ماش یودیماابنت



 یک دنز ماعت ذا نذ نبا اریز دوب
 یو هک تسنادیمو دوب ربخ اب

 لوپ . تسا یتاگنه غلبم ترار
 تمحز «پیب» یارب لومسم قبط
 و دروآهارمپب یناوارف تفشم و
 یحاصتیارب دوءن دوبجم اد یر
 دوخ یکدنز شتسود هیصوتب نآ
 دناوتاتدور ندنلب هدومن كرت ار

 ینملتنجدهاوق و لوصا نتف رک ارفاب
 دوش لوپ بحاص یکدازفارشا و
 رادلوب نامزنآ مدرم هدیقس اریز
 ؛ دشاب بدااب ۰ دشاب نملتنج دیاپ
 یتسی بیم هک دنن ای ادک نآ ودشاباباد
 رس بکر سم لهجرد اد رعع مامت
 .. دن ررآ

 یاهدع یارب ًاعبط لوب یوب
 فررطرب یاب وتسا هدننک تحاران
 مدرمار«پیپ» فارطا نآ ندومن
 هلطاحا یراکتیانج و رادرب هالک
 دون یوصت ره دنتسا غم و هدرم
 رتخد اهنت دنیامن بحاصت اد لوب
 یکدوک زا هک «التسا» مانب ینادج
 تشادتسوداروا تغانهیمار ید
 هب دوب یوصن رهب زین یناوجدد
 زین هرخالاب و دومن كمك «بب»
 ینارطخ مامت مفر زا سپ ود نبا

 ؛ دوب هدومن هطاحا اد اه آ
 طیحم رد و هدومن جا ودزا رکیدکیاب
 .دندش تغیشوخ یدیدج

 زا دوب یاهصالخ قوف روطس
 «كرزب راظتن» ملیف ناتساد نم
 فیطا و ینب ریشهکشیا یار هتبلاد
 نآنیریش و خلت تداوح تابل زج وورسا نیب زا است ماگنه ملی
 ۸ . دش رکذ

 یواح « كررب راظتنا 2
 "و هدننکل وفدم:تواوح .یرس

 نابرج نمض «-کتسا یکانسرت
 نیرخآباتاریچاشامت یلصانانساد
 زا ار نلاس طیعمو دریکیم هظحا
 زین اجنیا رد درادیم رود شرظن
 نشکید» یاپباتکبلفا دئنام
 دروم « حور تشک ز اب و هفلن
 . دوشیم متاو لیلعت و هب زحمت
 نض هک راد یاهدیقع « زنکید»
 سمسب رک همفت و باتک رب هکی همدقم
 نینچ هدنناوخ هب هتشون < دیفس
 زا نم فده و دوصتمو:دیوگیم
 حور ندرک هدنز رطاخب « نتشون
 یبلطم « تسا بلطم كي ساهاو
 یزاب سکچیه تاتاحا اب هک
 ودوش تبست ار هدنناوخ و دنکیمن

 نیهشوخ نسب تبس و نآ رگیدب تبست
 «دزاسیم ناب رهمو

 «مبدلانورو ۱۹۱۷ لاترد

 تأ رک میمصت یدیلکد | هدننک هیت
 رز, تاعقوت و باتکیود زا
 نآ تیقفوم زا اربز دزاب یملیف
 متوم نآ ات ًاتض و دوب نئیطم
 نيایو دزا ملیفیا رب یبلاج هدافتسا
 اهراب البت هتّبلا دوب هدشن باتک
 دب ودوب هدشارجا رتاترد نآ سیپ
 یارب هک ۱۸۷۰ زا دینادب تسین
 نونک اتدم]هنحص یوررب راب تل وا
 ندنل فلتخم یاههناغاشامترد زین
 همادانآ شی امناین دیاه رهشریاسو
 .دراد

 تکرش اب < مین دلانور و
 هچدوب «نلآكول واه» شعود
 ًانض و دومن مهارف ار ملیف هیهت
 «نیلدب وید» فو رععنادرگ راک زا
 اد ملیف ینادرک راکات دون توهد
 هیهت یارب لینچمه و دریگب هدپس

 لئاسوزا یداددارت نض ملیف نیا
 فنارروترآ و زهجمیاهوبد وتسا و
 رابتخا تحت هدافتسا درومزین ار

 . تف رک د وخ
 دلان ورطسوت ملیف یویزانس

 ملیف صوصعم نیل دیوید د میت
 راک هام + تدم رد و هدش هدامآ

 شيابن . دیسر مامتاب یرادریملیق
 ۱۹۷ لاسرد « كرزب راظتنا»
 تخادنا هارب ناتسلکن ارد یماغوغ
 یاههیبکابترم زین دمب یاهلاسرد
 هتخورف فلتخم كلاسب نآدیدج
 هییک زابل لاتسیرک یامنیسو دشیم
 ملیفدیا]آ طسوت هک یدیدچ یاه
 هدوسنیرادبرخ دشیم شخب ایتددد
 ,تسا

 ناکشیپ رثه « کرزب راظتنا» رد
 تک رش یدایز دنمرنه و روهشم
 تفرک رظن رد دیاب هتبلا دنراد
 نیا هیهت متوم ینعب ۱۹4۷ دد هک
 یزورما روهشم ناکشیپرنه ملیف

 . دن دوب مان

 ردملیف نام رهن «پیب» لد
 «یشکاو ینولن ] » طسوت یکدوک
 «زلیم ناج»و طسوت یناوج رد و
 دشنام رثکاو ینوتنآ .دوشیم افیا
 رتشیب هک یلاسدرخ نادتمره بلغآ
 دنراد تکرش یسلگنا یاهملیف
 رد ًاصوصخم ودزادیدایز ترهش
 ناکشییرتع زا یکی رضاح لاح
 , دو ریم دامشب فور

 ًاصتشدوخاپمایق رد تک ر شرب ءوالع رضاح لاحرد < رلیم ناج»
 زا یکیوتسا ملیف هدننک هیهن كب
 هه یو هکلاپبلیف_نیرت روهشم
 روهک درادمان «ساسحلفط هد ومن

 (۲5 عنسردهیقب)

۹ 



 ِت < ینابل ه

 وس یق رشیاهملسف زا « لاتشن رتت

 یاهویدوتسا ریاس یتا وار
 پت رکقب هلصاقالب و ۹

 ابملک ناک دش

 ه
 اربز تسا فورعم ز

 ناوتسم نم

 وتسا یتامرپق امامتی

 و وجارجام هتداح مدرم لد باب

 ۲۰ زا زواجتم لاس رد یو
 هارنیا زا

 قودنصو دوخیجب یتفگنه علایم

 دن اسریم رالدینابک
 هکنیا درجسب «نمزتاک ماس»

 یایملیفزااکیرما مدرم لابقتسا ز

 و «برع یاپبش» ۰ «اریک نز»
 یتثیه ًاروفدرک لصاحعالطا هری

 ۱ یب ره یویرانس میطتت رومأم
 یزاسورسنک هناخ راک دننام و دو

 تخاسبوخ ودب یاهبلبق یرسکب
 .داتسرف ایندیاهرا زابب و

 ۱بلیف نيا هیلوا لابقتسا
 اکیرمامدرم اریزدوب بیچه اعقاو
 یاهنزودنتشاد قرشب یدابز هقالع

 دن دی دنسبیما ريق رش <۱> هته رب هست

 زا زيل دوویلاه نایوت ویراتس

 هدرب دازاب ار قرش ریخیب ابند

 و دزاسیم فلتخم ملیف

 یویدانس و دنتشادنب یم ناشورف

 اپیقرشیرل یشحوساسارب اردوخ
 دب و لکشوخ ناک زينک ندوبد و
 .دوسنیم داوتسا لک

 تسکش تافارصنا نیا هجیتت

 ابند و اکیرما رد یترش یاپملیف

 مینبیم تیعلا یارب هجنانچ ودوب

 رتمک اپملیف نیا زا راید ددویل اه

 . دزاسیم

 نادارف تالوصحم تب ام
 دمآ دوجوب زین یئاپملیف یترش

 دوب بوخ دوخ عونرد ابیررقت هک
 لوفشمناتساد. تشادارجام ینعی

 .تشادابیزنآ رتخد ..تشاد هدننک

 ناوارف یزاب ریثشو یراک تك
 اپملیف ون نيا هلبج زا .تشاد
 یدورب هک تسا « سلب ارط نادزد»

 دهاوخهدادشب امن نارهتیامنیسرد

 سلبا رط تاد زد
۳۱۳۸۲۶5 ۶ ۷ 

 رو بارطضا نینوخ یاهارجام

 رابکی سلبارط یئایرد تان زهار
| 

 دوشم هدنر امنس هدرب یور رتید

 ناسکدنناوخب ادنآ هتفهنیا ودش

 .میلامن یم یفرعم زیزه

 < ناجراک »سن رپ هکیماکنه
 تموکح لحم زا «ككلام» طسوت
 تسدسب یارب دوشیم هدلاردوخ

 یلابردنزهارزا نآددجم ندرو ۲

 كسک «یردا» مانب یدربناوج
 شنا راکمهقافئاب زبن یودها وغیم
 هدربنب زاار< كلام» ینداوح یط

 ,دیابنیم جاودزایسن رب ابو

 رظنب ملیف ناتساد هصالخ
 سلبارط نادزد.دیسر ناک دنن اوخ
 دوخعونمه یاپملیف ریاس فالخرب
 و تداوح ندوب اراد ظاحا زا

 ار یچاخابت نیریش یاهارجام
 هنکیم لوفشم مامت تعاس ودتدم

 رب نادژد هلمحهتحص ًاصوصخت و

 یلاع و ابیز نانچ «كلام» هعلق
 یاهملیت رد شریظن هک هدشهتخاس
 «تسا هدش هدید رتمک یقرش

 یلبارط ناهزد>

 5 زا تسا ترا دنا ددارب

 و
 ربات رو یامد ۳

 ررهینا" .یازا و تف رگیم هدهمب
 تب ورو7] تسدب یدایز
 ۱۳ و تقفوم زا
 ۱ یایرد تددف» ۳
 ِ ورد رتشب تف رک میمصت 2

 ۳۳ امر یادم
 رورفدقشم ایپملک ین ایمک اب 09 آرا و تی + ت
 ۳ ووزدوهلمجتم یهدمتم یاه

 3 رخ« یلب)رطنادزدو

 ق نیا ددید لباقم لد

 نرادشراذک اد «انیدمایشی رتاپ»
 :الصا «انیدمایش, رتاب»

 1 یلوهدش دل وتم ندنل ردو تسا

 مر رماپ شردام و ردیاب یک دوک ثیح
 رف اجنآ نکاسد هدومن ترجاپم

 یفرش هفابق ندوب اراد بیس یو

 موویلاه نیصصختم هدیقب هتبلا)
 راک یادتبا و تفای هار دوویلاهب
 یاهلر یسقرش یاهملیف ود رتشیب
 ,دبیار زینک وناخرتخدو سد رپ

 تسدب یترهشهادنیازا د تفرگ

 یفرشیاملیفجاودبیسب . درو آ
 اببام یترهش ربت یو ناریا رد
 نساهدومن ادیب یناریانارادتسود

 ایشیرتاپ «دیرنهلپ و هدیقمب
 نیارد هک دوب یجوزنی رتهب انیدم
  «هپبادشلب اقملر تسناوتیم ملیف
 رظن قبط رب امقافتا و درکب

 لب هدیقف دن |هدید ادملیف هکبناک

 .تسا هدوب اجب راپسب دیررثه
 و ملیفیوب رانس وناتساد

 دوام سانش قرش «جرامنلاد
 ۱ سوت و هدش هتشون ملیف سوصخم

 ینادرک راک < تسیف سکیلف

 > طسوت نتم كيزوم تسا
 ۱ دونی زوپک < فوکنیلاکاب
 ملیف صوصخم دو ویلاع

 ۰ تسا

 < سلب ارطنادزد»
 جم زاسلوپ یاهملیف وزج



 دیوربدوویلاهب امتح « دیتفابیرنهو دادعتسا دوخ رد را

 ابتحا هو ویلاه
 ياري

 :و دن اهدیشک راک زا تسدددوپ يلاه ناکشیپ رثهزا یرام
 راک وداتسا هلاقمنیا رد . دنشاییما نآ ندرک لس ت

 رهشدد نونکا
 و هدشرهاظ

 ریزارساهویدوتسا فرطب یگشپ
 درمو نز یدامشی هوررگ و دشاب
 یکشیپ رنه بلطواد ناوج 5۹
 دنتسه امنیس یاپملیف رد تو
 و نیب زین رظن هک تسناددیاب ۳
 یمن زک ره نادرک راک دنسب لکش
 ار دوخ بولطم و هاوضلد دناوت
 هتسا رآ ره اطفیاه«رپچ نبانابمرد
 زک ره درک ادیپ رگا و دنک ادیب
 هک دشاب هتشاد نانیطا دنارتین
 دی آ رب یگشیب رثه هدههزادن اوتب را
 دن | وتب راک هزات هشیپ رذه كي رک |یتحو
 انیا اردوخ شقن طل-تو تراپماب
 رضاح مدرم هک تسینمولمم دیاب
 یلوب وا یزاب یاشامتیارب دنشاب
 . دن رخب امنیس طیلب ودننک حرخ

 رفن نارا زه نایم رد تهجنیاب
 رفن ود یکی طقف نایلط رادنیازا
 ویدوتساتباث رداک ورجتسا نکس
 بوخ ناکشیب رنهیاج جی ردنب و هدش
 لکشم رظن ردو دن ریکب اد هتشذک
 . دننک هولچ مدرم دنسب

 مهردتچرره - سک ره ابیرفت
 رددناوتیم - دشاب دادمتسا یب هک
 یلفاس اب هرخلاب . دنک کشی
 نیرمتاب دراد تسدردنادرک راک هک
 هدافتسا اب و یمئادد ینالولیاه
 ناوتیمدورمب « نارکیدرنهد نفزا
 برنه لوصاد تفرسک یزابب اددآ
 دادمتسایل و تخوم] و اب ادیگش
 یزاب و یکشیپرنه تیلباق ویئاذ
 یسک ردتسا لاجمهک تسا یذ#

 . دوش هدیرا

 لاعم لیصعت وهب رجت اهلاس
 دوجوب «دادعتسا و یسک دوجو 327
 یعیبط تیهومكي دادعتسا , دررآ

 , دشاب هتشاددوخ دوج و رد ادتبا ) ارنآ دیای یمقاو هشیپرنه د

 زونهارچ دبنادب هکنبا یاب

 سرخ سم سیم سحر ج سیستمی

 و ناوسج ناک راتس زا ك
 دووبلاه یزورما یامی

 ربب ناک راتسزا یضعب ماقمدن |هتسن اوتن
 دنسرب اهن ] یاب ودننک بک | زمیدق

 سوح

 تیففومو تی وبجم تله هکنبایارب
 هارالک و ربوک یراک ریذبات لادز
 هتکن نیاب طقف دیاب ؛دین ادب ارلبیک
 هجوت دادمتساو تیصقش هملک نیسهب
 طفن هک دیشاب هتشادرظن ردو دیلامن
 شیب لاستسیب ناگشیپرنه طقنو
 یلا-م یاه خرچ زونه هک دنته
 یاههتس ودنن ادرکبمار اهویدوتسا

 دنکیمنایب هزان ناکشیپ رثه

 .ص

 ون دبدج هشیپ رده هیچ

 درل ر

 وعب, | رنایجاشامت هتالع و هجوت دنا

 ریخایاهلاعرد دن رادهگن تیاث

 یا رب یئدرگن دداب غلاپم اهیناپمک
 نادنمرنهو دیدج ناک راثس نتفاب
 ناکدنیامن و دناهدرک فرص مائنک

 نتفابیارب ناهج طاقن یصقاب ابنآ
 دنا هدرک ترفاسم هشیب رنه
 ارد وخیوحتسح هرب اد یتح دو ویلاه

 تجامس اب وهتفرک رتارفاکی رما زا

 ناکشیپ رنه بلغا هدشقفومراکتشب و
 دنکلچدوخ یوس زیناریلاپ ورا
 نوزفازود جایتحانیا دوجو اب

 یاهیناسک نودنص هب ار یاثکسا
 هک تسا اهلاس , دنتسرفبم كرزب
 ناگشیپ رثه» دودعم هورگ نیا طقف
 یلاحرد دن وشیم بوم« زاسلوپ
 نارتخدو ابیزناناوجرابب هچ هک
 هبتنوب حوا رد یهامدنچهک اپ رلد
 ایئاد اهامنیس نابحاص ونایج اشامت دناهدش شومارف دمب و هدیشخرد
 هزانیاههفایت امهک دننکیم اضاقت
 زاو میهد ناشابن آب ابیلیف ددیرت

 هک هداد ناشایب هبرجت یلو مبنک رظنف رص هدمدو هدوسررفیاه«ءرپچ
 هتسن اوت رنمک راک هزات ناگشیپ رثهنبا

 رکر ه یقاق ناگشیب رثپباببناپک
 .رنه یسکیاسموتسا هدشنعانقا
 یقاب لحنبالو شماغ نانچمه هشیب
 . تسا هدلام

 مهیفلتخم لماوهنابمنیا رد
 ناک راتس یرنهرداک هک هدشبچوم
 . دیابلیلقت ژوربزور اهویدوتسا
 زادماش فسات و ترمح اب دوویلاه
 اهلاس اب هک هدوبیناسک نشف دتسد
 هدرو]تسدپاراهن تحزوجنر
 ساغشا نیاتسا هدرک راک هدامآ و
 وءدش قعلم نوبزب وان هباینوثکا
 زا یضع .دناهدروآیور رتًتب اب

 -۱۱ هحفصب

 ک زا كيجيه هک هدش یامعم

 هرابرد اد دوخ رظن < زبت دوت ل

 اجر بیس تجسم

 دنیوگیم هحنآ فالخرب نوچ

 راد« زان ناکشیپ رنهبج
 7۳۳۳ رحم

 یاپیتابم

 مهم

 دراوم رد زج و د هدراذگ رانک و

 اپملیف
 سیساتب دوخ مهاهت ] زا یضم دنتسیث
 طقف و[ هتخادرپ لقتسم یاهوبدوتس
 تک رش امنیسیتراجت یاه راک رد
 نسب دودیولچندم آ تصرف ودننکیم

 ودتک رشهب رضاح دو دحع

 دن رادن اد

 دها و بچوم مضد نیا هبادا
 دوویل اه یاهیناک زا یضس هک دش
 و هتشادرب ملیف هیهنزا تسد یلکب
 رسیاس تالوصحم شخبهب طقف
 كي هیهت نوجدننک افنکا اهویدوتسا
 بوخ ناگشیپ رتهندوبت اببوخملیف
 ندرو۲ تسدب و تسیت یلمعزکر ه
 یراک زورما مهءاوخا دناکشیپ رنه
 و ناکدننک هیهت یتحو تسا لاحم
 ادیب هطساوب مه ربتعم یاهیناسک
 دوخ هاوخاد هشیپرثه ندرکن ادیب
 رد ,دنن ام یم لطمم لاس ود یکی بلغآ
 رددو ویلاه هک تسناد دیاب لاحنیع
 ویریگشخسزونه هشیب رثه باغتنا
 تساهدرک ظفحاوقباس ینیب كيراب
 هدبع یامار تسبت رضاح مه زونه
 تمح ژاب و فازک تمیقب هکار شملیف

 هدپمب دوشیسم هیبن تقشم و
 هتساخون و راک هزات ناگشبپ رنه
 طابتحانیا هکیلاح رد دنک راذگاو
 رکا نمرظنب ,درادن یموزل نادنچ
 زا هزات و سانشان ناکشیپ رنه
 ودنشاب یفاک ره وداهمتسا یاراد
 ناتساد یارادرظن دروم ملیفرکا

 ینادرک راک بوخ. و هدوب یباذج
 هشیب رثهیزو ریید نآتیقفوم دوش
 یژاب )لمافهسدباپ اصوصخم دروم نیا دد اهتنم تسا یمتح مانمک
 باذج یوبوانسو ناتساد-هشیب رته
 تسد(حیحصین اد رک زاک هرغالاب ۱
 اهششوکم امن هت رک ودنهد مهتسهب
 هت و ناو .تفر دهاوخ داب رب
 زد مثکیم رکذ ار «یتدام» ملیف
 یزاب ماسک هشیپ رتهدنچ ملیننیا
 و یزاب تردق مف ریه هک ندرک
 تروشچیه؛دوخ دادمتسا و تیصعش
 ملیق نی هتمچ رب یاههبنچ راس اما هتتخأدت مدرم نیب رد ینییوبحمو



 یفرمم نایچاشامتب ار راک و منک
 دمتسا هک دوشادیب یناوج هچناتچ

 راکتشپ و شوه یکدتا و یقاک
 ندرک راک هجیتن رد دشاب هتعاد

 یوزرآاب

 لاس دد نم  دیسر دهاوخ دوخ
 هس تن وماراب یتاپک رد هتشنک

 دنمرنه و زاتبم هشیپ رته رفت راپچ
 مياپمليف رداراهن ۲ و هتفای | رمدنی۲

 یفرعم رنه یایندب و متف رک یزابب
 (كند خرس تعاس) ملیفرد . مدرک

 < تدامه وال وراک و هبارملیف ل وا شقت

 رد هک یقباوس اب مرا ودیما و مداد

 هشيب رثه دداد ویدار و نوی زی ولت
 «نویارتمات» دب رد راک زا یلباق

 دنکیمیزاب نمملین نیرخآ رد هک
 دو ویلاههدنب ۲ یاهدیما زا رکیدیکب

 اد رفث ود نیااش هک ًادمب و تسا

۱ 

 ات نیص اب

 دیهاوخ قیدصتدیتیببامتیسهد رب یور
 بلاصدوخ روصت رد نم هک درک

 یدوج تشذ۲ رسنابب اجنیا ودم!هدوب

 كرتخدنیا .تسین درومیب < ست دال
 یگشیپ رتهب لیت یارب ابتدم ناوچ

 ششوک مهم یاهلد ندرو ]تسدب و

 هرخالاب - دشیمت قفوع و هرکی

 یوبام و دروخرس نانه
 دید رک لوتشم یتمدخشیب هد یتاک در 7
۳۳ 

 نیس راکب ژوته وا ۱
 یبوخ هشیپ رثه هد ۲ رو

 بس تعاس» ملیفردو دک دهعاوغ
 نانجو مداد واب

 کیه هک دع

 داکشیا هک متک فا رتما

 ساغشاب مهم یاهلد ندرس یتمی
 یلیخ انشآان و راک هژات و هب رجتمک
 .دراد تقثمو رسدرد

 دیاب راک هزات رتکا كی یارب
 هارب اد وا و دیک تحز ًاتقیتح
 « داد حرخب هلصوح « تخاد-:۱

 تاساسحا درب راکب تراپمو تقد

 عفد و درک لرتنکار وا تاکرحو
 واب ار هلوحمشقن موپفمو وی راتس
 مه ویدونسا رظن زا هژاتدومن نیقلت

 دننیب یمت یلیلد چیه یلامنیلوتسم
 و دوبشم ناگشیپ رثه ندوب اب هک

 تسیفاک اپن ]زا كي ره مان هک ی ب وبحم
 دنک نیمأت اد ویدوتسا عقانم ات
 /ادختسا كوکشم و راک هزات شیب رنه
 هخیمههک د وب نکسه را هتیلا , دزنک
 و بوبجم ناکشیپ رثه دو و زا
 تمحز مه ملک هدافتسا هتشذگ ناد راک

 ویدوتسا ینارگن مه و نادرک راک
 نیا هده هناقسأتم اما دشیم .زثنک

 رتکز ورب زور نادنمرتم عون

 یرنه هریخذهکنیا یارب و دوشیم
 ميدويچمام دورت نیب زا دوویلاه
 یکشیپ رثه تب اث رداک هدش بیت رت رهب
 مادختسا ابو میهد هعسوت ار دوخ
 تسکشتارطخ ناوج ناکشیب رثه

 راکتیا هتبلا ومیلام لمعتارررضو
 - تسا یکرزب دامق

 دیاب

 هزیاجلابر ۵6 + ۰ ۰

 «ژورنلوم» یاهنیس هقناسم

 رعش نیرتهب هک یصخشب « ژورنلوم »یامنیس
 نلوم » ینادواج و فورعم كنهآ یاربار یسراف

 . دهدیم یدقن هزیاج لایر ۵۰۰۰ دیامنهیهت « ژور
 تسا دنمشهاوخ مرتحم ناگدنسیون و ابداو !رعش زا
 یامنیسرتفدب یراجهامدادرم رخ ان اردوخ راعشا
 .دنیامرف لاعرا ناریمشناب ایخ ردعقا و «ژوریلوم»

 -۱۲هحفص-

 ۱۳و یه هم

 .رافیاهملیفض را وع

 سوشیم ر ۳ رک

 هاب وب رم هماثنت ] نیودن رد هک یناکن

 دریگ دارف هجرت ددوم دیاب
 ۲ رارپت یرادرهع ۰ دش کو جن

 نادننالعریاسو هلجم نیا از تی ی

 زاو . یدص هک درک تقفاوم هرخالاب ۰ درذکیمیس دافیاهملیقیق رت
 1 نیارد دهد شوگ باسح فرحب و دنکرسک ار یسداف یاهیلیف شراوع

 هک تما نیسحت لباق دایسب روشک ربزو یاف] سهش یدنیتالء دروم

 زا بیثرت یصراف یاهملیف ناگدننک هیهت ددمتم یاهاضاقتب هرخالاب

 روجپماجنل هد فرطزا نوتکات هک یموب تمئصنیا سبنیازآ و دنداد

 | ههاوخ ادیب تسن] هتسیاشهک ؛ریماقم + درکیمن هجوتنآب یک و هدنام

 . درک

 ۲ ار هطوبرم هماننیلهک ددرک لیکشت ینویسینک تسا رارق

  یرادرهشهک یضرا وه زا هک دوشیم هتفگ یتح ودیامن نی ودت درومنیا رد

 اچ فرصمیاتدهدها وخ هدرزذک رانک نآ جنپیدص درک دهاوخلوصو

 اب رگف كي نیا . دسرب بوخ یاهملیف ناکدننک هیهتب نداد

 | ۱۳ هکالاحیل و دشیم یلمعلبتاهتدمزا هک تشادنآ یاجو تسایلاع

  باغآ لثم و دداذک ارجا عقومب ارن ۲ هیت[ رد لقاالدباب هتشذگ راک زا

 ۱ دوشیم هدیه راپظا نینچه . درکت ششومارف هعفنمل|ماعیاههژورپ

 رک لاسیلهرد هکدشدنهاوخ مزام اهابنیس همانتیل 7 نیا قبط هک

 هرد هک تسا هلالقاع و بوخ راک كي مهنیا « .دنهد ناشت ینط و ملیق

 ۱] دابب نونکات هک یجياتن و تسا هتفرکرارق لمع دروم رگید

 + تسن هدیشوپ یسک رب ؛ تسا

 هتکن كي رکذ اجنیا رد

 الکیم شیامن ضرعمب یراق ملیف كي یلامنیس یتقو

 ایقب د دزادرپیمیدادرهشب ارنآناموت 4۰ شورفناموت

 2 دنکیم فصن ملیف بحاصای دوشیم ناموت +۰

 هةلنغم حراضم و نادنهداک نوقح و ملیف هیهت حراخم دیاب ملیف

  یس داف یاملیف مک شورفب هجرت ابو دزادرپ ادهرغو غیلبت

 1 . دسریمن واب یزیچ هک ددرگیمحضا و « دایز

 ۳د-ک هکدوش نپ ودت یروط همان نیت]نیآ دیاب كني
 روش یذعی

 لاحرد. تسین تبسانم یب مهم
 زا « درا

1 

 رب ودوب دهاوخ رمث نودب همان نیل ] نياهن رک و
 مینکیم داهنشیپ « دننکن فاجحا یسداقملیف ناک دننک هیهت
 سبسو دنک لوصو لپچ یدص قباسلایفامکار شراوع
 نیا د» هکدنادرگ ی ملیف بحاصب ارن7یفافرا
 : ده دو رن هالک ملیف



 ناشن یداب زهقالع زمرق كن رب

 / ! هوویاههراچیب
 سا هدش مولمع !ریخا

 ن و هدنناوخ ی ک راچد «دو ریلام>
 همضن زد و هدیدرک ناوخهژاو
 لصا نیایود ۰ :تسا هد رک رک یبیجع
 هفایق نینچ ودآ د( یسیج)امفسم تبدیل نالالد وناکدنیاش

 "[نفود»یا فا ناک هتناوخ ات دناهدش راکب

 دننک یروآ ممج ار اهدوتک 5

 , دیووب هدیدن < دول

 ز و طنیمه مه (رولیت تبازع )۶
 دنا رک یژاب ارج دتنکیم یکداتسیا نشد لباقم روطنیا ۴ اب 1 ریخاهک شل دم ی یرج) + ]

 امنیس دیاوف زا

 (هچب)قشاع دوخیصوصخ یکدنزرد ریهشنیدمک (بوهباب)
 هنب ریدیوزرآب «كچوک ی وا تفه و شربغا ملیف رد هناتخیشوغ و درب

 ۱ دیسر شیوخ 3

 ! هرخسمودیارب یناچ ِ 7 ق یوتک 0 دننکیم4 اخ اکٌشیپ
 هتبلا ۰ دنتسه < یاچ > ةتفيرف (ولتساک ول) و (توب آدوب) ؛ دنک یمی < زابدنب » ادیب رب و

 ۱ دهدب < یکسب و» «زمهک یمطشوخیاچ ؛دنارذگیمار شا < یردب رد و« < یاهلاس» سیت رک ین و
 ؛ تسا نابیرگبتسد «ادرفو اب یا

 یخ :دنکیمیزاب « كس و رع> هدش < ناوج و ودنا رب نول د
 سی هایم ۳۹ جةراونت !تساسوبوت| رظتنم «هاگتسیاو رد و رن ومنیلیم#

 دینی ات هک تسا یندناوخ و یلاشامت یردقب + هدشراک دنام 6 تشهب و رد نیدزسم
 درک دیهاوخن رواب ادروآ یمردیزاب « بآوضتخت و یور ............ لو راک نيند

 -۱۳هحنص



 ۷ پ

 ك ده رد دوویلاه هآ ین

 دناه۵ رو | نوج ون دو ویلاه رو نا
 همت ته

4 
 سم 2.

 نرو ور جا ور حب جد 1 و
 ون ها ۱ یرون زی و را ۰۵ و و ور و و و و ور و و وب و

 ۱ ادب افت رثتخدبلاج یاهلیف

۳ 1 
 شاد ,نیمژفرطب - بره و

 نود ابن ی گیم
 نایو رج نیو

 َه
7 

 ۰ ۰ مرک تای
 نوتک !هک ار یمیظءیایه مرسوم وا هتشذکن با زا

۱ 

 رز ام دم یاد ۰ ثرویهادیر ی
5 ۱ 

 نایب وروم مناخ ملبف رابه

 زیراحو و نمد یاهفشه ۰ ادلیک 927 یو

: 1 
 لک ز اب «دا 7

 یتاهل اتیاهنرب راهتاراب اب هچ
 پف هدوفک) ۰ اب ی

 بت [هیکبیس یانینافوطو اهداوع
 نو زا یا تسس یبوخب

 یر وطن امه (اتید) توج رهب بک ینووص, و هتوحوم

 ,روب مومه هجوت دروم رد هداد میت منکتم هام هل

 ک
 نیوبجمنانچمه زین نونکا تسا

 تامیامهکلب تادماح اهنت «

 یلحخ نب
 دن !هدنامن ین اب مينيبیم العق هک

 نرتک ات شهارتخاودب زا مهامتیس

 اهلاس . تساهتفای لکشرمشت رایب

 هدربیور ام ناردپ و دادجاشیپ

 یتماص هاتوک یاپبلبق

 هرپچ یضعب رادیدب و دندیدیم
 ۰ < تلباچ یلداچ > نرچه ام

 < ونیتنلاو>
 اهلاسام۱! دندب ز رلیم دوقب نوشزا

 نامه؛درپ یور ام هیلاحو تشذگ

 قطان ؛ یکنر یاهملیف اهامتس
 نژیداتس و وامارهنیسپوکَسامتیم

 الیذ هک هلاقم نيا درد . مينیبیم

 بویحمناگشیپ رنهدس ریم امشرظنب

 یاهلاصیطرد هک ینارییغت اب !ردوخ

 هدهاشم تساهدب درک ناشییمن هتشذگ

 زبن اپسونایق وا بآ و

 اهامنیم

 «دنامرون لبام»

 دون دیهاوخ

 ب ینونک - ثرویه اتیر
 لیق لاس تسی «تدوپه اتیر»

 توافترکیدکیاب تیدبا ات اهنیازا
 مزا ول لماکت هک تست یکش ۱ دن راد

 نیا یدابیز رد اپناخ شیادآ

 هدومنافیایمپم لد بیرفلد ٌةراتس

 یاهوم|(اتبد) تیقفوم رس . تسا

 . تساهدوب وا تلاح شوخ و نیرز

 (اقد) هکردخ رکشم ناوتب هتلا
 هتشاد یلاهوم نینچ مه هتشذک رد
 زرطتسا هتسناوت هزورماو تعا

 ۱ دریک ارف ییوخب اد نآشیادآ
 لاس ۳۸ نونکا یو تروص رهب

 راپسب شاهفایق و دراد هام دنچو

 . تسا هدش هتسکش

 اتیراک رام) تقیقح رد هک (اتبر)

 نادود دوش یمهدیمان ( ونیسن اک نم راک

 دن ارذگ كروی وین رداردوخ یک دوک

 رد دوب هلاس هدراهچ هکیماگنهو

 و هدرک تکرش یاهفرح تاشیامن

 یلاناوت و تداپم ظاحل نیا زا

 . دوب هدرو[ تسدب یصوصخب

 یزورما یااتید) اب (اتیداگ رام)

 لاس رد ار شیوخ ملبف نیتخن
 یزاب «خزود» هب موسوم ۰

 هک تسمامت لاس ۲۱ هیلاح و دومت

 . دیامنیم تک رش اهملیف رد ًابترم
 لاکیزوم یاهملیق نامرهق (اتید)

 رد اد وا رنه ژراب ٌةنومن ۰ تصا

 زفنح شادنمقالع دزن ار شیوخ

 زا دس ,هیا دوجو اب و هدرک
 نوسان یدس سیم ملیف نایاب

 تساهدوملن تک ش یاهزات ملیفرد

 دراو یاهمطل نادنچ شت رهشب
 ملینرد,یدوزب تسادارق و هدمایت

 ملین ءرطاخ « رتسکاخریز شد

 ,دیابن هدن زار «ادلیک د

 نادنچقباساب - نت وهیتب
 یاهوم ۰ تسا هتفاین یمهم میفت

 نامشچ « شدیفس هب كيدزن درز

 و كىن اب ناهداب شایب 7و داشک
 تسد زوله شزيکنا سوه یاببل

 زا كلاذعم ۱ دن | هدنامیقاب هد روغن

 دد (یتب) هک تشذگ ناوتیمن نيا

 زا و وروخ و رتکسن اب هتشذگ -

 یلالطوم)یاهلبف .تساءدوب هیلاح
 :( یراتمابرلک ) « (ریگنا هنتف
 لآهدبارتخد) و (نمبلق هتشذک )

/ 



 ی

۰ ۴ 

7 

8  

۴ 

5 ۱ ۱ 
 یلامتیسیاهتیلاعفد رک اف م

 5 ۳ بزاوآ

 حس تا ۳ درگ
 هب رس دد) فورس ما

 رک هد
 (یتب)یلصا تیقفون

 ی 9 تسدپ

 ؟ شا

 دوس دووظ هم

 »+ وه) هکن
 بیصن شتبقف وم ادذهعم دومنیم از

۳ 
 درگ (ینیا
 اب زرسرب شاپ

 تساهدرک ح ودژا رابود یو

 زل راچ) و (تیکسی ربدت) شرهوشور
 (نت وهیتب) .دن | هتشادمان (نارک وا

 هدر و ] تسدب ترهش هتشذگ زا شیبالمن

 درادرفاپ و ری هاوخاوه ابن وبلبمو

 یل اه(نیمزیو رشیامن نیرتک رزب)

 ملاعزدوا ملیف نبرت هتسج رب و نیرت

 نآ شیابناب دوریهدیماو تسامتیم

 بسک نآ وآرف یت رهش (یتب) نارهترد
 دیابت

 هنهذک رد -نروف وارک نوج

 تساهتشاد < یلآهدبارتخد» بل

 هدناوخ «۱یل آ هدبا مناخ» هیلاحر

 همهار (نرج) اهتفو نآ۱ دوشیم

 كب وا اتسا | راپ را

 ترک تد ولک

 رتخدکب زا نوچ دنتشادیم تسود

 مک ی زیچ ینتشاد تسود و ابیز

 ۱ تک

 « كن اب و هدن یک شاهرپچ

 و بیرقلد و شرب لشوخ شمادنا

 دوب یندشن شومارف و یلاه شیزاب
 و باداش فابق نآ(نوج) نونکا

 هدادتسدژا یلکی اد دوخ كیت اب
 وكورچ دو نیچ ینخهزجب و تسا

 شتروص رد یزیچ شداشک ناهد

 شیساثتم مادسنا » هوشیمن تفای

 ناوضتسا رادقم كیب اد دوخ یاج

 یزاب اهنتو تساهداد یبو كر و

 نانچمه هک تسدا ریظنیب و یلاع

 و سا بوپحمو اجرب یاب اروا
 .تسا هتشاد هاگن ماع

 مامت لاس 4۸ الاح (نوج)
 شوخ زا یاهدع ةدیقمب اتب) دراد
 و (۱دناهلاس ء۲ ناثبا نانو

 سوتن ] ناس» تلابا شیلصا نطوم
 دشابیم سا زکت ی« وین

 لی-ول ) مان تعن ( نوج )

 تک رخ یدمکت اشبامث رد (روسال
 ملی نیل وآ ۱۹۲۵ لاسرد و دوم

 رد «اپیژ یاهمتاخو مان ار دوغ

 دا اب و دیناسر ناباب دووبلاع

 دردلبم و ملیف رد راکسوا ءزیاچ

 تفرکب قل ریذپان اتف «سریپ

 قرفام» یوهتشذگ ی اهملیف هسانم

 «دد ریل اههاگشد رف> ۰ < نغ.وس

 شدبدج ران آاب 6 كروبمام >

 یاهگرب > ۰ «یلاپکان سرتو
 یبوخب <« لحاسردیمناغ>؛ «نارخ

 (ددوقآ رکن وچ) زونهآ هکدناسریم

 یباه دما

 دهاوخ زین رکید یاهلاس بیترت
 دنامب زادیاپ دوویلاهرد تسلاوت

 چیه - تربلک تدولک
 شیوخ هتشذگ نامزاب هسیاقم لباق

 و هایس یاه وملیف لاصتسی .تسپن

 و لکش یفرم مهنتروص :دمجم

 تشاركچ وک و كنت ناهد و نایشچ

 ؛ هدش سکهربتحرد ..الاح اما

 تروصالکشیرتچ و یاءوهقیاهوم

 وداشک ناهدوامشچویقدنف ودرک
 قیقدبامحاپ (تدول )دراد سول

 یوسنارف الصا و دراد لاس ۱

 ابیز ربه «سیراب» ردو تسا
 ردوا .تساهدیدرک دلوتم نابود

 ان و دعآ دوویلاب ۱٩۱۳ لاح

 هشیپ رثهرتاثئ رد۱۹۲ ( لاسرخاوا
 نآ زادس و دو كبتاعارد تاشیاش

 زا یکب زد ۱۹۲۸ لاس طساوا ات

 «نهنلد فررعم یاههناغاشابت

 (تدولک | دوب لوقشم هفیظو ماجناپ

 دادیم شیامنیودورب رد زیل اهندم

 قتهدوریلام رد شملیف لیتضن و

 یو ۰ تشادمان )۱٩۲۹( كبام

 -شز رااب تسایدمک یاهملرف داتسا

 و (الطع قبنز) اهنآ نون نیرت

 (دانقاقافنا یبش) » (یک دن زدیلقت)
 هرانک یتدمزایب اریخا .هنشابیم

 وهتشک زاب دوویلاهباتیسزا یریک

 لوصحم «سازکت مناخوملیث رد
 افبا یک رزب لر( وک ث.رآ) یناک

 , تسا هذ

 نا هنبعب واتس سیاه نله

 هکیاهژادنا نامپب ۶ دشیم ههبیان

 شیاهملبف رد دوب جدرب و درس

 ملیف؛تشادیبیجع یکدن ریک و یمرک _انشیسلاع ماتب نادنمرنم یار رد

 اب دروم نیا دد(هدولک نلوامهانگ) نیهاب هکت بت یگشو درادرارت

 -۱۵ هحنص-

 4 ثلیوناتسا ارانراب

 هک نوتکا هن وهدوب ابیزهتشلک رد

 هک

 دشیم هدیعآل (صن وبتحا یب دد)

 تلروب ول رتاشتهرانس نی رتدنمرمه

 یاازس یصخت و دیدرکیمبوسحم

 .تشادلاکی زوم«یدمک ی اپا ریافیا رد

 یلکب هیلاح هک - نودنربآ

 امزت ۲ رد یو؛تساهلاص 4

 هتفذگ ترهشینحو . دش شومارف

 تسا هداد تسدزا زین اد شیوخ

 ناک رانس نیرت ودان زا یکی دیاش

 تقیحودنرب ۲. دیآ زاشب دو ویلا

 لاک ومیاهملبف ناکشیپ رنه زا یکی
 و تامولعم هتبلا و دشیم بوم

 نه ددزین وا یلانیس نالیصحت
 [1هحفص ردهیقب)



 یقودنص قداص یاقآ
 نادمه

 ملیف دد دولت تربار - +

 ردثآ یور زا سابتقا < لیمو

 ؟وسوم(رسپ)ام ودردناسکل | روپشم

 دش روپشم «ایلماک را مادالو هب

 دوب نیارناردزیت شترپخرتعیب و

 اد وا لباقم لر وب راک ات رک هک

 تشاد

 ذا یناریا یاهملیف رثکا ۷

 طلق یقالغا ینابمو لوصا ظاعل
 قالخا سرد رهاظرد دنچ ره وهدوب

 ابن ]زا یچاشامت كي یلو دنهدیم

 عامتجا یارب هکدریگیم یجیات
 تسیت سأانم

 نیرتیلاعو نی رتهبدرومرد.۳
 یلک تداضق نا وتیمن یبهذم ملیف

 بهذمغیلبت یارب زونهاریز درک

 هدماین لمعب یششوک ملیف هارزاالسا
 هتخاس یبهذم ملیف هک مه هچن[و

 هب طوب رمو اکیرمارد ًارثکا هدش

 .تساهدوب یدوپیو یحیسم نایدا

 یارب یددعتم یاپملیف روشک نیارد

 زا یکی هک هدشهیهت بهذم غیلیت

 یکدن زب طوب رم «هاشنهاشد ابن

 لیص طسوت و تسا یسیع ترشح

 یرگیددوب هدیدرک هیت لیمود . ب
 روبظ هراب رد «نامرف هدو ملیف
 نوع رفاب واتازرابم و یسوم ترضح

 ۱٩۲۳ لاسرد دایکی هک تسارصم

 نامه طسوت ریغا لاس۳ ردراب نیاو
 .تساهدشین ادرگ راک و هیبت سخش

 رظن زا دیابنزیت اد « هقرخ» ملیف
 یبهذم هبنج یاداد اریز درک رود

 یاپسوه» ملیف تینچمه . دوب یوف
 نيا دد هتفرمپی ور هک «روطارپما
 نیش ناتساد كي نهضداث آهن وگ

 یصوصخب بهذمیارب هدننک لوفشم و

 . دوشیم غیلبت

 و تربل[- دنا ره نایاقآ

 و نایروطاچاخ كيدآ
 یئامغی كامایس
 هزیاج زونهرولبتترباد -۱

 یئابلرع ون اریزتسا هتف رگن راکسا

 تسا یروط دوشیم لوحم واب هک
 , تسین هزیاج نداد لباق هک

 اپتدم دادرپم دیشمج - ۲

 یریگ هرانک امنیس ملاع زا هک تسا
 رین وا ملیف نیرخآ . تسا هدرک
 ,درب « تلف

 ملیف درم هشیپرثه مان - ۳
 یرایک رتلاو < وسرت نامرهق »
 .تسا

 هشیپ رذهنب رتلکشوخ نیم - <
 ناتدوخ هدپس ار دووبلاه درم

 . میداذکیم

 دارن میهاربا نایاقآ
 رابت ردان و

 روطب ار« سیل وا> ملیف -۱

 دنهاوخ ناشن یراج لاسرد مطت

 ءداد

 <«ژود نلوم» یامنیس -۲
 حاتتفا لاسمایمامنیسلصف لئاوارد

 .دش دهاوخ

 ترب تیب وبحمو ترپهش -۳

 : سیت رک ین وت یل و تسا رتشیب رتسکنل
 و روپشم یلیخ دوسخ هبونب مه
 ۰ تسا بوبجم

 یجا رعم ریمیاقآ
 طقف «یفدوم یرمدزا -۱

 «لوب كنيئیس» ملیف تسا نکمم

 . دنهد ناش ار

 ورن ومنیلی رمهدنی آملیف -۲
 دش دهاوخ هداد ناشن نارپترد هک

 , دراد مان «هدیچیپ هیضق»

 ییتهصع شوی راد یاقآ
 یطاهشلوا لاوسباوج -۱

 هدش هداد یلبق ناکدنناوخ خساپ
 ,تسا

 اد «یشحو بسا و ملیف - ۲

 یلوتساهدیرخناریا یامنیس ایوک
 شیاپ ملیفنیا دد «لاب نازوس»
 ملیف رد هکلب دادن تسد زا اد

 ز و دوب «ارتاموسرش» ملیف
 ملیفنیرخ آ عقا ورد < یشحد بسا »

 .دوب وا

 یابش » ملیف رد رتسکنل ترب-۳

 هریاج دیدن اک «درسک رب كچوک
 وا زا رپوک یراک یو دوب داکسا
 هزباج ۲ لاس رد و دزولج

 . دروآ تسدب ارراکسا

 یراگتسر نیسح یاقآ
 «نزیواتسیو»دروم رد

 مه نامدوخ هک میاهتشون یردقب
 .مياهدشهتخ

 تایح دیق رد نارچاک ویتسا-۲
 . تسا

 ملیف اب «نتاک فزرج» -۳

 نسروا و كا رتشاب < نیک یرهشه»

 و تقایاءار ادنیسناهچهب (رلو
 روهشم اروا همهزا شیب هک یملیف

 .دوب «باتف ۲ رد لئود د درک

 هومحم و ورسخ یاقآ

 نیرفا ی
 یسراف یاپملیف تسیا - ۰۱

 هک دین ات دیرامش .دی رادهکار

 .دناهداد شیامت ددعدنچ

 هدز سدحدیاب شمساژا -۲

 .تسایروس هک دیشاب
 ًالصا «یدالو انیرام»- ۳

 رهاوخ هس هک تسا یسور

 تلود مبات العف یلو دراد
 تسا

 و۵ و ۲4 یاههرامش
 لاید +۲٩ قباطم .تسادوجوم ۱

 لاسراامشیا رباتدیتسرفپ تسپ ربمت
 .دوش

 راذهلمح اض ردمحم یاقآ

 وتاب یاپسوهد ملیفرد -۱
 لد لاکساپ دولک ناژ «نیل وراک
 .تشادارلو راک نیت رام لباقم

 مسلیف لوا ناکشیپ رثه -۲
 ینوتن آ زادندوب ترابع < زابناج»

 دوش و سا دال یدوج و رتسکد

 و اکیرما روشک لوصحم مهملیف
 . دوب ایپملک یویدوتسا هب قلعتم

 یدومحم نیسح یاقآ
 هلمجنم اهامنیس زا یضعب -۱

 !امیقتسما ددوخ یامملیف سک ریامنیس
 ناشیاب كيف و دننکیهغ ایتب ادو ویلاهزا

 یاهامنیس رثکا یاد تسین هنهک
 ,یاهروشک رد هک اریئاپملیف نارهت

 .رصمو ناتسودنه و قارعلثمرکید
 دننکیمدرا وتسا هدش هداد شیام

 زا زاق ردنچو ظاحل نیا ذا نوچ
 .دوشیم رتمک ناشجراخم

 ددابی رفت یناپمک ود نیا -۲
 , دن راد رارق فبدد كي

 تسم رس نایل وج یاقآ

 (دهشم)
 رظندروم ملیفنادرک راک -۱

 ماست < ندارب سدالک و اش
 .تشاد

 فک وا ترضعیلعا>ملیا-۲
 ,شیابن هدامآ رتسکشل تربب اا

 -۱۱حفصب

 : امش - ۱عظم 
۲ 

 تار 3م دوچوم همه یا
 ی هلب - ۴

 نکرد سالک ود كرک
 با دتیان وب ینابک

 ۳ و فر

 س !مو و هتشادرب رخ دالد
 7 ۱ درک شورف دالد

 ارس نرطح یاهجنک اد

 2 شومارف رک اودش شا هنیزه ی

 میان مه نارهت رد ؛دیشاب
 سس 2

 رناگادوبد» شناگشیپ رنه و دش
 : دندوب < رجنیرک تداوتسا>

 نرک یلوت هجوز مان-ه
 ۳/2 ترب هجوزو < یا تناج»

 , تسا «امرا>

 یهلادیسمش جربایاقآ

 پاج یدوزب امش یاضاقت دروم

 رکف نیهرد مهام دوخ دشدهاوخ

 . میدوب

 یداب آ یلع دمحم یاقآ

 (نادمه)

 - وناسورو هشیپ ره نآ-۱
 دوریل اهب كنی| هک دراد ماد « یسنارب

 یزابلونشم نودیلا نوجاب و هتفر
 شاپیم (مامتان ینوفیس» ملیف رد

 لشمو ملیف رد هک یدرم - ۲
 > كين» " دوب لالورک «نامک و
 .ددادمان «تادارک

 ثمیق . تسا دوجوم دیبا

 . دوشیم لاید ۸

 دننکیم تیاقرا
 تباقر نیا رد

 رخ



 نیر دنا اب اجر ته نی رثف و رعم

 احفسلوئسم هک اردوویلام 1

 | هدوما" میسرت ۲
 8 داذگب, ۱

 و رس نودب لبقیدنچ هک دنم راه
 نیا ددتف رگ قالط شرسهزا اد

 یناوارف تربش هلاس ود و

 سکرذ یاس ار

 : زهاش >مایفزا یعنا
 ِتد هدرسک داذک او یوب ار

 رد > ملیفرداد وا < تنومارابو
 وهداد تکرش «هاگهانبیوجن+

 زین < صتسیت دآ دیالآ >یویدونسا
 ناتساد وبلاج ملیف ذا یمهم لر"

 هدومن لوحم یوب اد«سیلوپانآ
 ,تسا

 رگبدییا) هتیاسم ناک دن رب
 ۷۱ هرامش (تسیک
 حاترتصا یاقآ -۱
 هدازیدزیورپ » - ۲
 ای ریپروصتم و - ۳

 نوزحمیلع - حیحص خساپ
 زا هنحصر نی( »با وج

 لبقء رامش«تسا ملیفمادک
 هم هی اقلح سس

 هاگششادزاب و یهامتجا ملیف زا یبلاج
 . تشاد ۱۷ هرامش

 وءهدوب «هارمک »و یتدم ناشبا

 ونایوجکنج فیدد رد زین یدنچ
 ۳۹ دوورش > لگنچ رد نادوالد

 ۱ دناهدوب لوفشم هفیظو ماجنای
 دیتخاتشار دوهشم یاق نیا رک
 هت لاید ود مامضتاب ارشمسا

 رج ۳

 | رفن هیات دیراد لاسرا ام سردآب
 ع؛زباج هس ناک دننک تک رش امشزا
 .مینکم یدقت ههامکی

5 

 ٩ دیسانشیم | ر«دنمرنه یاههچب »نا

 هظحالم الاب ردهک یکفود
 زا نت ود یکدوکب قلعت دبنکیم

 ین ونک ناگشیپرثه نبیرت ووهشم
 لبقءاهدنچاد یکی .درادامنیسملا
 هب موسوم (دروف ناج)بلاچملیفرد
 لبقیتحو هبدید < راغتفا شزداد>
 یابنالادو ملیف ودزین رتانیازا
 كين اتبات یتشک ٌهمجاف و (اموزتنوم
 هداد 1 ناربهت رد یدژآ اد

 نی رتکمناب زا یکی یرگید .دندوب

 | دوخ یلامنیس تاعالطا
 دی امزایب ار

 | < سا رکت زا یهناغ و ملیف دد-۱

 هدنتشادتک رشناگشیپ رته مادک
 یاملبط و ملیف نادرگ راک -۲

 هدوبهک < رطخ

 لباقم شقن هکییاهداتس ۳
 «خرس هوک و ملیف ردار«دل نا 7>
 هدزو هک دوندیم اقبا ۱

 ؛ دوب یناپمک مادک

 ایخ ردعقاو « راهب لگ»

 :تخاوماد ی لوصحم « دیشرد رم هد ملیف <

 ۱ یقیسوم مزا و یلک سدوب

3 ۱ 
 دن راد ۱۹9۰ لدم یلابلاتیا یاهنوئدروک ۲ هدنیامن

 ۰ لایور یهاشداپ ۱

 اب ار یقبسوم تالآ مافاوعاونا

 دوریم دامشب دووبلاه ناک راتس

 یژاباب هک ت سب!هشیپ رنه نامه
 دابخا » یاپیلیف رد دوخ بلاج
 ءرب زج و و « رادگنفتهس» و« شوخ
 ریخست اد یچاشامت بلق < یلایغ

 نیاماستاب رگ اتروصرهب .تخاسیم
 ۱د«بوبحمكدوک  ودنیا لیصافت

 نوچ دیشابن رثاتم دایز دبتخانش
 2 اعب مدنی ةزانع زداام
 ۱.د رک م یهاوخ

 ی لافتیم تاعالطا جساپ

 لبق ةرامش

 .ورتم - ۲ ناکی ردل ان ور-۱
 یکداوناخ زار ۳ ریام نیودلک
 -ه نمرش تنمنی و« هبنشناءهرهق )

 سیئد - نیب ناج-كنیملف ادنور
 ۱ تقوا

 ۱۳م ۳

 ( دعب غرامش رد خساپ)

 ۳ را زهلال ناب

 را

۲ 

۰ 

0 



 چو و ی و یخ

 (یاهه)امنیس یناتسبات نلاس هدنیا همان رب

 هدیدامنیس هدرپ یدد نونک ات هک یئاهمارد نیرتزیگنآ تفد و نیرتهوکش اب زا یکی

 را یزاب واگ و مارد سر یتشع یام ٩4نحتص : ۱ ولهم هک یملیف. تسا هالش

 دنکیم توهم ار وطنتس و

 حس توهش و قشع

۷۵۴ ۱۸۵ ۳۲ 5۸۵۱۷6 1۳ 
 یکیزکم ناگشیپ رنه نیرتدنم رنه و نیارفک دزب ا رتشاب

 زدنان رف رتسا - نابلاتنوم ود راکتیر

 نیا رد 4 تسا كار گم یامنیس توعنص فرعم (توهس و قشق ) ملیف

 دناهدش انش] تآدعتم یاه راکهاش اب ینا ریا تایچاشامت] رخا وا



 هدنس) وژ

 رایم دب و

 لبق یاهه رامش هصالخ ۳1 5 5 ۷ ور و و و و حاد حج
 کام >

۳( 
 رهش فو رحم یصوصخ ما 7 راک « یدسرت سا

 یشتیوومناغب موسومیسانشان نژیاضاقتب انب < وک هبدناسو
 یمتیرومامید فرطزا اجت آرد و دوریم «داملد» لته هب
 هب و دنکیمرارفهرجنیزا دریگن رارقنظهوس دروم هکنیا یارب اذل دن |هدیتاسر لعقب ادوا هک د مهفیم دسچ هثیاعهزا سپ سکام دنفام نیمزپ وهدهشوپیب ,رتسيو ملاخ اتلفف.دناسرب < هکتار نتلیماو هب موسوم یصخشب |دهقیت*كیزوم هیمج كي هک دیاب
 وذیم هدنهانپ سانشان و یئالطومنز كب نالعا
 ۰ درادگیم دارفب اب

3 

 اجن [زازیندعب ود

 ۱ ها
 را ناف

 حبص ۷ ریماسد۴ هعمح

 تسقرد عقاو نودم و كن ردیفس هناخ كي رد < یدسرت سکام>
 یکدنزایرد لحاسو «آوبلابكداپ» نیب «رک هیدناس» رهش یزکرم
 میشن قاطا ردیهات وک زیم تشپ سکام.دوب حبص ۸ تعاس . درکیم
 و ووز رک هیع تیرب یامدک ندرتراضما لوفشم و هتسش دوخ
 ار اهن 7 ۰ دوریم «هکشارنن لیماتنک » ندیدب هکیعقوم تشادلایخ
 یلو دوب عوبطم نوریب دد یهاگسبصیاوه . دزادنیب تسپ نودنب
 . درکیم ینیکتسردنب يودیگل د یرتسک اخ كن رمک هم

 همان زوربیرظن یهاکهاک ۰ درکیم اضما اراهت راک هکیلاحرد
 . دناوغیم < راملد > لتهرد هتشذ؟ بش لتقهداب رد اراپن ۲ تشرد یاهرتبت مدنچ راب یارب و تخادنایم « دوب شزیمیورهک حبصیاه
 بلجدوخب اروا رظن هظحل رهو دوب وا تسارتسد یولپپ كيزوم هبج
 زیچیل و هدرکیسرزاب تقداب ادهبمجنیا راب نیدنچ سک ام . درکیم
 ایردهک دوب یلاههبمج هیبش كيزومهیمج . دوب هدیدن نآ رد ديکو کشم
 ءرقت راون فیدرهسنآ رود . دندرکیم لاستسا هتشذک نو رق نادرون
 اه هرقن فیدر نيب « دوب هتخاسا رن ۲ هک یدتم رذه ودن دوب هدیشک یا
 لبقلاستسیود , دوب هدرک یراک تیثم نآ بوچ یودكرب و لک ندنچ
 الاحیلو تشادیرکیدكن دیاشد وب هدشهتخاس راب نیل و|یا رب هبهج هک
 یردقب هنف ریپی ور اما . دوب هدمآ رد تامیاءهوبق تروصب نآ كند
 یلرم ات زونه بوچ تامطت نیب هلصانف هک دن دوب هتخاس تقداب ارآ
 دو

 هک تشاد دوجورگید هتسجرب كرب و لک كي « هبمجرد يدد
 نیست دالد ۲۰۰ دودح رد هتفرسهی ور ارهبمج تسیق سک ام . دندوب هدرک بصن اد یتیق ابیرقت یاهگنس زا ینامطقنآ یاهکر بلک کد

 یا هتهآ و عوبطم كيزوم « دندرکیم دنلب ارهیمجردیتقد ۰
 هک وب هدشدنک نآ یاهتون یردقب نامزرورم رث ارد یل و دیس ریمشو+
 ردهکیقوم . دنک شوک ار ]رخ ات دوب هدرکن هلصو ذونهسکام
 . دشیم مطق ثكي رومیادص ؛ دنتسیبم ار هب

 ۱۵ احفص-

 ءدهاشمو درک دنلپ |دشوسهکشیا ضحمب شوگب نوریبزا یلیبموتا یادضهظحل نیا رد
 لتسل نب رخ آ رد یلو دنک نابثپ اد نآ هک تفد كيزوم هبمج فر طب شتعدهدادا نودب سک ام.درک زمرت یلوا لیبموتا تشپ رگید لییموت های .تسب شن شتابلیود یدنغبل
 تسا دنمفالع هتشذک بش لتق هلئسب ید دبق یک هک وراذگ كي زوم هبمج یورو درو آ نو رب ادنآ شذدو تسلو دزنرو ارهمان زور اذهعم تقادن دوج و نآ ندرک یفخمیارب

 دئلب كن ز یادص هکنیا شهمب

 اه:

 دیسرسکام
 و

 : تسا سیلپ لییموتا هکد من

 یتلعاری) دش فرصنمدوع میت زا

 تساخرب اچ زا کام « ده
 سیت ر «پالک نیتسوا» ناوتس.درک زاب اررد « ددع هدندرمشزا سیو
 تشاد ار دالوف كنر وا ناشچ هقیقد نیا رد , هشیم كند یب و تعس دلو لثم شهاگت " دشیم یتابصع هکیبقوم یلو دیشخردیم شکند یرتک اخ نامشچدوب لاسش رخ یتف و. تسا یراک ویدج یمدآ هک دادیم ناش شاهدز باتف [تروص . دوب هداد یدایز تبیهدا هفایقب و ور ین راقال تووصب شرم یاموم هکزنسمق قاج هود کت (بالک و دشرهاظوا لب اقمرد رگ هید ناسدرهش سیلپیلانچ تسق

 ٩ یتشادراک. یتسه هناخردوت هک ملاحشوخ : تفک پالک
 هک ردقن ] هن یلو متشاد راک

 ؛ دنتسیکامش یاقفر ۱ منک یتاریذپ اش
 تشپ هکار یرفن ود تثگنا اب و

 داد شلکیه . دوب هتشاذک رب ینهپ هبل مالک و هدیشوب كند یاهوهق یمرچتک كید كن ریب آلاقتمراولش كيرفن ودنآ زا یکی . داد ناشن
 .دوب ؛دزادنیب مادب ارسکامدوب كيدزن لبق بش هکبدرمرتپب تراس ایدانلدو لته مان تیث یدصتم مود درم . تساهداج رتن الک هک دزیم
 هعتبا یارب سکامو هندش نمیشن قاطا دراورگید رفن ودو پالک
 راکبس تکاپ كب زیمیودژا « دنک ظفح ار دوخ یدرسنوخ
 ده نآ ندز شت آل وفشمد
 . تسیرگنیم اروا

 :تساصغشنیا ای1: دیسرپ و درک لقه رتفدب و رپالک .دشهتسب رفت هس نآر ستشب قاطارد هکیتف و
 . تسا شدوخ « نابرق هلب -
 ار نایرج الاح : تفک سکامب و داد ناکت اد شرس پالک

 . نک فی رمت
 دوس لا وصا درکیم نشوداد یکدنف هد وهیب تشاد هک سکام

 هتنرکت روض تله هجب یلامرف فیرشت نیا دیلامرفب تسا نکسم
 ۰ تسا

 لثم یرب زم تسود زا مناوتت

 « دندوب هداتسیا پالکر س

 تشادرب
 یاهلاستاف هنابق اب < داملد» لتهراد رتفد

 راد

 . تساوتنح نیا ۰ هتبلا : تفکی زیمآر خست نعل اب پالک
 لنهیرادرتفدشلفشو < یبکیه» رتسم شصا ؛ یسانشیم اد اقآ نیا
 یاهبقرتم ریغ ناقتا لثه نیا دد بشید . تسا اهبش رد «راملدو
 , داتنا

 . . .مدناوخ اه همانزور یوت -



 <تسرامد» شیسا یمود یاق] نیا یاهدناوخ هک منادیم -

 رد بثیدهک ینز , دشابیم مراملدو فا رطا یاههداح رتاالک و تسا

 م شر تعاسرد ۰ دیسر لتقب رک لا قوف لته تفریذپدوخ قاطاب اریدرب

 یرثازومررم درم نیازاو دنتفاب هدرم شقاطارد اروا دعب هقیقد هنچ

 دشن !دیپ
 هیضق نیا دبال : تفگ دروابب دوخ یدرب هکشیا نودب سکام

 تساهدش امشر-د رد تعاب یلیخ

 بشید هکبیدرم , میاهدرکلح ار هیضق هلاح شو رد اما -

 رتس«ودز فرح < ییکیه و رتسم اپ لثه رتفدزد تفررتسیو مناخ قاطاب

 .درابسیمرطاشب هشبمه اد لتهنیعجا رم هفایق هک دنک یمراعتفا ییگیه

 ارد رشیا تاصخحم هجیتن كيب (تسرامد) و نم ۰ تفکام یا رب

 میدم[ وت غارسب تهج نیمهب و میدیسر كرتشم

 لطعم اردوخهدوپیب ارج تفک یفامدوت یادص اب تسرامد

 حایتحا یزیچ هچب رگند . ميناديم اد درشبا تاضتسم ام مینک

 ؟ میداد

 قیفد وت «سکام : تفک و تغادناالاب ار شیاههن اش پالک

 رتسه . متسه رتاتم نایرج نیا زا یلیخ یلد یتسه نم هلاس دنچ

 ینحهوت ۰ تفرهلوتقم غارسب هک یصخش دیوکیم یبکیه

 . دینیشنب دیئاسررفب : تفک یبتاجب ق> هفایق اب سکام

 كي تسرامد , درک فراعت راضعب ار راکیس تکاب سسو

 ییکیهرتسو داد ناکت یفن تمالعب اد شرس پالک , تشادرب داکیس

 دراو واب یاهمدص سک امزا دیسرتیم هکنیالثم ؛ دیشک رانک ار شدوخ

 رظتنم ۰ سکام ۰ تفک و تسشن یتحار یلدنسكب یور پالک . دوش

 . متسه وت تاحیضوت
 مهزاب هعفد نیایلو مفسأتم یلیخ + تفک ودزیدنبل سکام

 ۰ یدرک هابتشا نم هراب رد

 .:.و تسا بشید نیع مهم شیادص + تفک یدنتب یوگیهرتنم

 نم یلعف ظبارش تست : تفک و درک معق اروا فر- پالک

 . سکام ۰ منک لوبق ارت فرح مناوتیبن
 رک ایل و ینک لوبق |رمف ر> هک مرادن عقوت مهنم : تفک سکام

 «ندوبسوا لرم » هب «مدوب اجک ۸ تعاس بشید یلادب یهاوغیم

 *نزب نالت
 ؛یل وکیمار راگن ربخهریشود نآ :تفک و تساخ رب اجزا پالک

 ۱ تساجک وت نفلت ؛بوخ رایسب

 ۱6۷۵۱ هرمن:تفک ورک هداشا هناخزپشآیوسب «یدسرتو

,دشاب هتفر شاهمان زود هراداب زونه منکیمن نابک و دشابیم
 

 سکام: تفدندریب قاطا زا ندرک نفلت یارب پالک یتقو

 یزیمآ رغسمت مسبث اب هکیلاحردو تسشا یتحادیلدنص هتسد یور

 زا بشیدهک زومرم درم نیا س,:دیسرپ «درکیم زادنارب ار« یبگیهو

 !تسانم هیبش «تفرگ اد رتسیو مناخ غارس ابش

 هدز پچ یلههچوکب ارشدوخ هک نییب ادنیا :تفک یبگیه

 هراچیپ دی وادیا وسلایخ مدیموفمدید ارامشهک لوا هظحل نامهزا .تسا

 هزیشودنآ هک میددو سناش یلیخ .دیسرلتقب نم لتهردهک رتسب دمناخ

 . دینش ار رتسی و مناخ داب رف یادص ناوج

 .دش دوخ یامنخان یسدرب لوفشم سس وهلب :تفک تسرابد "

 هچ ناوج هزیفود نیا : دیسرپ یگتسهآب و یدرسوخ اب سکام
 1 ۱ تسا یسک

 اش كشنودب « دوبهدرکن كيک امبدا رکا :دادب اوجیبکیه 2

 نودب رتسیدمناخ لنقزادم,دوب نکمم و دیدشین داتفرک نونات كانجپ
 ك

۰ 

 / یدایرف ی
 ۲ رادیو رتاساسحایب و تخهاگن لب اقمردوا فرح

 را

 وم هزیشود نپآ اما .دیورب ندربب لتهزا ادصورس
 لط |دس ۳۰۲ هدامش قاطا زا هک تفکو دم

 ی یلالط یاهوم «دوب كب را قاطا رد شید هک ینز

 ۳ ۰: وژادنیب مادب ادواتساوخیم هلهورد هک دوب نز نامه

 رانا ی

 1یاهدرسفا وتحاران هفایقاب پالک تقونیا رد

 ۲۳ ۱ بتا سام تک و دشراخ
 7 و یدرباین رفیلاک یامنیسهب اروا وتتاک «ندوبسوالرم»

 # ۱ ۷ تعاسنیب نیاربانب .دیدرک اشامت اریمیدق ملیف

 رو یا هتسن اوت یمن هکدنکیم تباث تداهشنیا و یاهدوب وا

 سا » یخاب ها

 رز رالگب تاک هدنکدنلب ار شرس هکنیا نودب تسرامد

 ۱ .دنک فی رمت ام یارب بشیدملیف هرابرد یا هملک

 تم, وب یمیدق ملیف كي در دج هیبک بشید ملیف هک متفک 3

 اقای اد نآ لبق لاسهد اب جنب دیاش اب وهدیه ارنآ شید تسا

 ۷ .تسا هدرک

 .يوخراپسب :تفک ودیب وک نیمزب اد شیاپ تیئابصء ابتسرامد

 , مدمآ اجنیا ات اد هارد همهنیا هدوهیب نم نیارباث بوخ رایسب

 ,یبکیه «میوربایپ
 تیم ار شلبیع هکیلاح دد و دورب تساوضرمن ییکیه

 ار رتسیو مناخ قاطاب درمنیا هک مدید شی دنهدوح یلو :تفک

 ۱ هدینک فیت وت اروا دیهاوخبمن رگم .مدزفرحوا اب مدرخ

 ییگیه رتسم : تفک ودراذک وا هناش یور ار شتسد پالک

 سکام نوچمنک لوبتمم ادامشفرح مناوتیمن نم یلعف طیارش تحت
 زادن اش یلو دیامن قیدصت ادوا یاهفرح ذکدراد یدهاش

 رید هکدداد ناکما !ریز دیشاب كن زب شوک هشیمه نیا دوجو

 ۰ ار
 دوخ ابرادوا وتفرگ ارییگیهنینس]تسرامد

 اد اهن لییموتا یادص هکنیا ضحیب . دندش لیبعوتا داوس

 بب(میدشاهنت هکالاح ؛بوخ:تفک وتذک رب سکامیوسب پالک

 ۱ « ینک فیرعت نم یارب ارتقیقح
 !یتسهیلالقان مد بجهوت «پالک

 شرایور اددوخ یاهاپو تسشن هباناکیور پالک

 * عقوم هچ ملادیم و مسانشیم ارت نم هک ت ساهتدم :تفک و

 !اوم زا الا .یتسه ءانکیب اهتقو هچ و ینکیم یلغم ار

 .تسالوا

 |لثق لحم رد نم بشید هک یدید تدوخ یلو -

 .لرم نیا هک نکن" شومارف یلو تسا حیحم
 یاذادد مشاب هدرکن هابتشا را و تسا وتهناوید

 . دیامن نید یادا تساروبجم مهوا ؛یاهدومن واب شراک

 و یاهدوب «دابلدو لته رد بشیدوت هک مروخب مسق

 ادب ادغوردتداهشنیا دش رضاح وت رظاخ یارب

 اطا هک منادیم یلو یاهتشک اد نژریب نيا وت هک
 " گارب اد نایرج هک ملیام یلیغ نم و یراد وا

 » ینک

 .وت هفیظوماجنا سح « مت زب فرح هملک كي
 یها قیف د هک ت . یزادنایم



 رب ۳ . دریگب متسدزا | یمیهاک ۲4و رپ د دنک ریگلفاغ ارمین ارج رب
 هعبمه ناتسداد هگ منادیم.؛ هلب : تفک و دیشک یه" با د«نپا

 لتقب ار رفن راهچنوئکاتوت نوچ دنک دانک رب راک زا ارت تر
 لثفب تسد ۰ دوخ زا عافدماکنه راب راپچ ره رد هتبلا یادی دا

 زا اد یزیچ یهاوخب رکا یاو متسهوت قیفدنم , یاهدز انا داکتب اب

 . دشدهاوخبلص وتذا مدادشها ۰ ینک ناب 3

 و درو7 ,نوریب دقاک همطق ودو درکدوخ بیجددتسد سکام
 ؛ تسیچ اهنیا : دیسرپ پالک ۰ دادپالک 9

 سپ ارن] هک تسا هحلسا لمح هزاجا هقدو اهنآزا یکی

 همیاساب لبق هتفه هک دشابیمنم 9 تلک شورف شبق یرگیدو ما
 . ماهتخورف مود ویس ناب ایغ یشزا 3

 یا هتشادن هچن ایط رتسی و مناخلتق ماکنه هک تسایا تدوصتم

 اب اررتعی ومناخهک مناسرب تعالطاب دیاب یلویت-هشوهاب یلبخ ی

 . دناهدیا اسرلتقب دداک ابوناپ
 + یاهدرکب سک نونکات یتاهالطا هچدا لتقهدابرد

 منا شسا ۰ تفک و درک بالق شرس تشیار شناتسد پال
 دوبینز . تشادن یشیوخ و موق هن وگچیهد .دوب هویب د < رت

 هناخ ءایشا یاهتالعا رد اروا ریظن الومعم هک ومدیپسو مادن | چوب"

 وقاچ اب درکتیمن رکفیسک هک دوبینانزریبعون نآ زا ۰ مينکيمهدهاهم
 اب هک ی اهحلسا . دوب هتشکن ارسکمكي نونک ات یتحنوچ دوش هندک

 نیااب یبیج یوقاچهیبش كزان یا هفیت .زا تسا تدابع هدیسر لقب نآ
 نیا « ینوناق كشزپ < نیتساو رتکد . تسا هدوب هبلود هک تواهت

 لات تل] زا زونه یلو درک فشک دسج یود زا اد تاک

 .تسیل یرنا

 ۷ ولیسر

 یم یزیچ هل وتفم دیاش < یراد یرظن هچلت۶ تلح هداب رد -

 . دوب هتخودنآب عمط مشج یرکیدسک هک هتشادیزیچاب هتسناد
 سیلپ سید هک درک وزدآ فرح نیا نتفک لا سپ سکام

 نم :تفگ بالک . درادرب « دوب زیمیو رهک هقیتع كيزومهبمجزا مذچ
 اب الثم . دوب یداهریغیمک وا راتف روتاکرح . منادیمن تسرد مه
 لته هب زورنی رخ آ ات « تشاد ار«اهیشنمهیداحتا» تیوضع هکنیا

 سنا رفنک زا كیچيهرد ۰ دوب لتهرد زین هک یتدم رد و دماين < رامادو
 .درکن تک رش هیداحتا نیا یاه

 نیاب عجار اههمانزوررد ؛ اجک یشنم : تفک هناطاتحم سکام
 . دن دوب هتشونن یزیچ عوضوم

 «جنیف روت رآ رویل وا و هنامرحم و صوصخ«یشنم رتسی و مناخ
 رد اههمان ژور هک هدوب تلعنیمهب و یسانشیم ار سخشنیا تكشنودب .دوب

 . دناهد رک توکس یوهداب
 «جنیف دوت دآ رویا واو . تخانشیمیب وضب ار سخشنیاسک ام

 تسد العف هک دوب «وک هیدناس» ذوفناب وككرزب نادنمت ورث زا یکی

 یب تورث اب یو رشاح لاحرد . دوبهدشهتسهن زانو هدیشک تیلامفذا
 یکدلز < امولترب » لحاس رانک رد « كرزپ رصقكي رد دوخ باسح
 « ماهدرک لصاح عالطا نم هکیلاجن ] ات : دادهمادا پالک . درک ی

 اب و داکادفنژنیاو دوب رتسی ومناخ تسدرد «جنيف» یقیقح تددق
 .دزکیمنک ادو)ااهواک دو هوب ها یعتم لاسیس تدم « تشایک

 ٩ یاهدرک تبحص«جنینااب ایآ-
 زا هک درکاعدا وایلومتفر شا هناخب بغ رخاوا رد بشید -

 شع ۰ رتسیوملاخ كرمربخ ندینشرث اردو و رادن ربخ زیج چیه 2۶
 تحا ران وك رحمیاه ربغ هد رک نفدق رتک د هک تفکیم شزاتسرب ۰ درک
 , دنمدن واپ هدنش

 / -۳۱ احفصب

 دشاب هدرک ریثات وا ود یلیخ رتسی و مناخ كرمیتسیاپ

 یلاوسد زا »۰ نم رظنب.سکاه «تسا رادهدنخ یلیخ -
 رق رط زا و دوب تحاران رتسیومناخ یناهک انكرمرزاشیب نایرج نیا
 . داتفارد وا اب دوشیمن و تسا یذوفناب مدآ

 .یهدبتسدزا اد دوخ لفش هک ی دادن تسود مهوو -

 دوخ زئمرد تغاد اریز دزرکفت لاحرد ار فرح نیا سکام

 «جنیف» .درکیم قیفلت مهاب؛ دوب رک سک هک ار یتاعالطاو قیاقح
 رخ ]تا اظحا رد یتحوا یشنمو تشاد تشحو ادصورسو یئاوسد زا
 یرتشءهکد رک نقی دشیم هلاح , دوب هدرکن شاف اد وارارسا یکدنز

 روندآ دویلوا د یمخش هکلب هدوبن هلوتقم نز «یدسرت سکام»
 نقلیما »اب نتف رک سامت زالبق ,هکدوب رتهب نیارباتب . تسا < جنیف
 هگدوب داکفا نیادد سکام . دنزپ چئیف هب مه یرس كي « هکشار
 دیسرب هلحس اذل تسا هد رک عطق ار دوخ فرح پالک درک ساحا
 ؛ یتفک هچ

 «یسانشیم ار «جنیف و رسپ ای[ هک مدرک ل اورس -
 دراد مه یرسپ هک متن ادیمت یتح و مسانشیمل هث

 هداوناخ نیا رسپ اهثتو تسا «جنیفزورلمو وارسپ مسا -
 مهرسپ نیا زا . درک توف لبق لاس نیدنچوا ردام . دوشیم بومحم

 یردقب و هتشک رب سیراب ترقاسمزاهزات نوچ منک كرد متن اوتن یزیچ
 یوهلاوبمدآ هک ماهدینش . دز فرح وا اب هملک ود دشیمت هک د وب تسم
 . تسا یرمغلا مئاد و

 ؛یدرکنادیپ یزیچرتسیو متاخ هیثاتا ای و نادمچرو -
 تسا یزوهرمتاکت نآ زا یکی مهنیا ؛ هیئائاو نادمچمادک-

 داتمنا زور نیرخآ[ رد رتسیو متاخ ۰ منک فلک ماهتساوتن زونه هک
 نادمجكي یتحودشلته دداو اهیشنم هیداحتا هنایلاس یاپستارفثک

 ... دنامب لتعرد بش تساوغیبث ارهاظ . تشادن مه یتسد

 هبج و دشمغ ولجب و درک مطق اردوخ فرح پالک ناهک ان
 + یددو آاجک زاا رتیا : دیسرپو تشادرب زیم یودزااد كيزوم

 ]دتبحص عوضوم درکیم یمسو هدش هجايتسد یمک هکس کام

 هب سمسب رک بشمتسا وخیم نوچ مدیرخ رهشزا | دنیا : تفگ ۰ دنک ض وه
 هک ی لالطومرتخد نیا هدابردیتسار . مهدب هیده «ندوبسوا لرف»و
 یعالطاهچ ۰ تساهدینشا ررتسی و مناخ دابرقیادص تنکیم« یبکیهد
 ۱ یداد

 یاهبداک تبثم یود اددوخ ناتشکنا ریدقن و نیهت اب پالک
 :تفک؛ تخادنایمالاب اد شیاه هناش هکیااحرد و دیلام كيزوم هبمچ

 ۳۰۲هداش اطا رد هک تفک و درک همجارم لته رثفدب یئژ بید

 تساهدینش این ز دایرف یادصو هتسویپ عوقوب یداهریغ یتانابرج

 یلالطوم نز نیاذا هک یزیچ اهثت و هدش برطضم ربخ نیازا یبکیه
 رس یبیجع كندیبآهالک و هدوب لکشوخ و ناوج هکت نیا دنادیم

 نذ نآ رس یود هک هدوب یاهدن رپ لث» شهالک تفگیم . تسا هتشاد
 . دشاب هتسب مهب اد شیاهلاب و هتشن

 دوب نآ فا رطا و ریز یسدرب لونتم و هدرک دنلب ارهبمج پالک
 «یدادنیریخ یئالطوم نژنیا لحماااب ۲: دیسرب سکام

 اییرقت . متکادیپ اجک زا اد وا منادین یتحو هت هک زونه -
 » دناهدررک تک ر ش اهیشنم هنایلاس سنارفنک رد هک ینانز ته یدص

 یتاسآ راک اهن آنایم زا نز كي ندرک ادیب و هدوب یلالطوم یاراد

 دیآی سنمدب ۰ تفک و تشاذگز یم یور اد كيزوم هبمج سبس

 ًاهزیجروجنیاب یلیخ وا , موبب هیده مرتخد یاربادكيزوم هبج نیا
 1 یشورفیم ارث ۲۰ درام هقالع

 تسّر یلیغ نآن درک ادیپ یارب نوچ مناوتیمت هنافساتم -

 .  تقومونمو دیآ یم شعوخ هقینع ءایشازوجنیازا مه «لرم» , مدیشک
 1 ,مداذکب ایریذ اد اههزاقم هدایود دیرخ یارب هک مرادن

 نودب؛تسا هیمج رد بالق اب یزاب لوتشم پالک هکدید نوچو



 : ۱ ادوارکف هکنیا دیس رب دنک فرصتم هبمجژ
 یعیج عیچ الومعم هک د وب

 یارب ودش تساران تپج
 ینانز عون نآرارتسیو مناخ نیاوت هدیتس

 ٩ دنته

 ۰ دندادار قالخانیا اهتز هه نم هدیمب -

 وننیازا رتسیو مناخ « هت تفک ووخ 1
 ادو دوب

 یکام
 هدژ تب رض ار وایسانشان صخحهکنیآ اباریژ

 هل 3
 ربا هفیط و یدرن وخو تهاجشلامک اب اةپمم ؛

 سک ام ۰ داد ماحتا
۳ 

 هدرک لمج دوخزا سانشان یئالطوم نز هک

 تف ریمشیپ
 رتسیو متاخ هک شم

 دا ,مب سل دوب یی دن دوب هدرکل وحم

 یتاتسادو هدومتن یدابرف

 ؛ دوب تصساهدوبیو نتغادنا ماد, یارب كخ نودب

 كيژومیادص . دنک زاب ارهبمج رد هک دشقف ومءرخالاب پالک

 روحسم یاهمب وزیر بوذجم سیلپ سیو تعاخرب هعجز) یعوبطم

 تفگ سکام . دیدرک نآ هدننک

 < تشهب ددنوب رکات] و كنه ] كيزوم همج نیافی رظیاههدند ؛ دراد
 رمع نرفودو تسا سیلوستخاس

 دزاونیم ار

 :میورب وش دنلب سکاع : تفک و ثساخ رب اجژا بالک ناپک ات

 - میوررب اجک , دیسرپو دشبوکعیمدوخ یاجرب سکام

 دزا ارت نیا رب انب ینکرارقا یزیچیهاوخیمت ونهک الاح

 تشاذک دهاوخ ام راهتخارد یتاعالطا هک مربیمیک

 نم : تفک و دش جئیق روترآ رویلوا هجوتم شرکف سکام

 منک هدامآ اد مدوخ دیاب

 . میورب وشدنلب . مریگیمن ارت تقو دایز -

 . دیشوپ ار شسابلو تساخرب اجژا یهاوغن یهاوخ سکام
 هدشربا |وههک دندرک هدهاشم ۰ دندشحراخ هناخردزا یرفن ود یتقو

 , تساهدرک ندیزوب ع ورشیدرسداب و
 یادص زونه « درکیم لفق ار هناخ رد تشاد سک امهکیعقوم

 مامت نآ هناوتسا شخرچ هظعل نیارد . دیسریم ششوگب هبمج كيزوم
 نزآ نیشام مسیناکمزا یفاضا یادصكي دیسررخ اب كيزوم نوچوهدش
 یناتحت تسق زا كچوک یوشک ككپ هک دیدیبوخب سک ام . دیسر شوگی
 كیر زبس سانکسا هتب كي وشک نآ زاو دیربنوریب كيزومهبمج
 , دیدرگ ادیوه

 پالک .تخادنا بقعب یهاکن دوخهناشیورزا تیدوفب سکاام
 دراو هلجمب سکام . تفریمنیلاپ دوخ لیبموتا یوسب اههلیزا تشاد
 مکسمار هبجردو دن ادرک رب شل وایاجرس اركيزومیوشک ۰ دشقاطا
 دوخرستشپ تقداب ارردو دیدرک جداخ هناخز| یدنتب سبس . تسپ
 هلبیور ءار طسو « د:[یم وا لابند تشاد هک پالک . درک لفق
 و یدرک لطسارم ارچ : دیسرپو داتسیا اه

 همهزا الاحیلو مدوبهدرک شوما رفارمراکیس : تفک سکام
 (ماتان) . مدروآ رد رس زیچ

 نیم ز یوجتسج رد
 یار نیاتش) تاج:ملقب
  یلیعامس |مظاک . همجرت

 تفای دماوخ راشتناكيد زن هیتآ رد

 دو

 .ییمبوب وب هو
 ِِ هه هه هر ور

 وب وهم 4

 ور دداد دوخ بیقد قالش سرتزا هک یمدآنيا دیتفگ رکا
 و تسیکهدنکیم زاو رپ اهنابس7

 6 تساهلاوید غیاوت نآ زا مه زاب هک دینکیم روصتدبال

 :نوچدینکیمهابتشا هتبل | یل ودننک نا ریط یعونصم لاب كامکب دن رادلایخ
 هکنبا یارب وتسارتسکنل ترب هلب ؛ تسا < رتسکنل ترب و سخشنیا
 .عرذدنچخلم لثم تسا هدش روپجمدن امب ناما رد شی وخ فی رحقالش هب رضزا
 4 .دیجباوهب نیمز زا

  سمنیا یملیف هچرد دین ادب هک دهاوخیم ناتلد یلیخ نیش رد
 هکنیا ؛ داددهاوخ ناشن مقوم هچارملیف نآ وهدرک یزاب ار
 هنحص نیا هک میلوگ یمو مينکيم لح ارامش لکشم ام درادن

 حد هشيپ رثه ۰ رتسکنل ترب هک دشاب یم < یک وتنکل ها » ملیف هب
 . تساهدرک یزاب < رتساف نایدو و < نیلاناید> قافتاب

 سامنیس» مایفنیا هک «ژودنلوم» یامنیس ریدم یاق
 وگیم«تساهتفرگ < ستسیترآ دتیانوی»یناپک زا اریگند و

 ایتخا رد یهجوت بلاج بااطم و اهسکههک تسا هدادلوق و
 , مینک پاچ هلجمرد اش تاعالطا دایدژا یارب ات دراذگب

 ملق زا یدنب هحفص نیحرد هکدوب «هناورپ» ملقبدیسر
 . دوب
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 3 ۳ یناسناراکفانیرت ۳ قم , 9 قیمع رد ار ابش
 دربیم و رفیعامنجاد

 رد ار وا ریذیان
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 : دیدرتنودب هک یملبن س
 یئامنیس لفاعیم رد نادی وار راتهاش

 ۳ بمد لثم ناربت هدهاشتم « مینی ,
 دیاهدرک [ _ساسح لتط | درک دهاوخ |دص ح

 ۴ رز ررعسم یزاب هک

 تباقر و هدننک



 یودهم - نسوس - میهید - الهش : نانکیزاب
 دههاز هتل ا ءاطع : نادرگ راک و هدنسوت
 ناربا - یئالطرصعویدوتسا لوصحم

 یدرب؛ درذگ یم نآ هیهت زا هکبتدمزا دعب ۰ یسراق ملیف كي
 . تسا هدمآ هدرپ

 اصوصخم « تسا هدمآ لسب نآذا زود دنچ نیا هک یلابقتسا
 تهج رهب و تسا هدوب بوخ«ناتسبات یئامنیسریف لصف هب هجوت اب
 یاهملیفرگید هب تبن ۰ نایچاشامت رطن زا لقاال هک دناسریم اد نیا
 الی تسا هدوب بلاج یلاهرظن هطقنزاو هتشاد یلاهتیزم یسداف
 دریکیم دارق تحب دروم نآ زا یتایلک

 عضدزارناتم یسراف یاهملیف رکید لثم « ملیف نیا ناتساد
 رد ارسنجدب یرهشو هداس یتاهد هقبط ودو تسا ین ونک یعامتجا
 جاودزاباد یتاهد یرتخدیرهشناوج درمکی . دهدیمرارق مه لیاقم
 یزادنامهتشی و بلقتاب هتفد هتفد ناوج نیا. تسا هدرو[ رد دوخ
 مهم اروا عبط دیدج طبحم , دسریم یمهع تاماقس اهر لیبق نياد
 هجاوموااب هک ینز . دو ریم یرگیدنز لابندو دنکیضوم نزب تن
 و دراد ار یاهقبط نینچ یاهن ز تاصخشم و تایصوصخ مات دوشیم
 شتایفارطاو دوخ یارب یاهلیسو ناونعب طقف ناوج نیاژادها وغیم
 ,دنک هدافتسا

 درم نیارهاوخ . دنکیم تلاخد نایرج نیارد یرکید لماع
 یرهشب. تسین یملقتم مدآ دا لثم یلو تسیرهش هکنيا اب ناوج
 تلمکب رهاوخ نیا . دوریمرامشب یناسنا لاح نیعرد و هدرکلیصحت
 هجراخب و دنکیم هدنسیون ۰ دزاسیم داوساب ادواهدب[یمشردارب نز
 یمود نززا تسد هک دنک یم دعاقتم ار ش ردارب هرخالاب و دتسرفیم
 .دنک جاودزا دیدجت دوخ یمیدق نزاب و هتشادرب

 و یرهش تاقبطزا یرگید یاهرتک اراک ملیف ناتساد نمضزد
 .دنتسه نآ یلصا مت هدننک دیبأت هک دنیًابم زین رکیدیت اهد

 یسراف رگید یاهملیفرد یتارییفت شیب و مکاپ یونعم نیا
 ّربخا هلاس نیدنچ نیا ناگ دنسیوت دنسپ دروم الوصا و تسا هدم۲
 رب ناتساد هدشرک ذ هصالخزا هک روطن امه اما . تسا هدوب امروشک
 . دراد دوخ هیبش یاهناتسادرگیدرب یلاهتیزم دیایم

 یاههبنج ات هدش هجوت رتشیپ تبثم یاههینجب ناتساد نیارد
 هتکندوشیم نایب ملیفردرتمامت هچره تدش اب تبثم تاکن نیاو یفتم
 للاسم یتتو یسراف یاهملیقو اهناتسادرگید فالغرب ۰ هکنآ رگید
 و دن ربیمت ريت تفه و دراکب تسد نانامرهق ۰ دی ]ییم شیپ یسومان
 یاپ یولج تانایرجنیااب ندشهجاومیارب یقطنم یاههار ضوهرد
 .دن راذگیم یچاشامن

 ان ادتبازآ یچاشامتو تسا ملیف ناتساد موادت « رکید هتکن
 «یسراف یاهملیف بلغ فالخ رب زین ملیف كولاید .دورریمولچ نآاپ اهتنا
 یضعب رد كواایدنیا . تسا یناتساد لاحنیهردو یبدا فطل یاراد

 5 ۳ ۶ ملی یاییمع ثرس بوخ یلیخ هداوم
 ۱ ار | اه نتردغ ناخسو ۱هلثملابرض لالغزارکید
 ما  .دناسریمیچاثامت شوکب زیگناحرفرقتا كيرد ار

 ردخایم ادادزب اد سمت نااد نه بلا یلو
 ماهدیدن اد روب زم 1 نا ۱۳5 ول .تسا هدش سابتقارت ات همانشیامت كب یور زا ملیف

 او هدش هداد یتارییغت ملیف یارب نآ سابتفا رد انیق
 ۳ اراک ملیف تاناکماو دشيم هداد نآ دد یرتشیب تار

7 
 : دوب
 . دشیم هتف رک رظن رد

 راد« هدش هداد نآ دد یرسیبب ًارهاظ هک یدراوم هلیجزا
 رپ یلاهکاه ملیفلوا ناوج هک تسا ینابجوم و للع تدادن
 و درن هک ی دپعت اب ارهاظ « دناوتیم هنوگچو دوشیم جراخ سبح زا یلمامهچ تو هنوگچو دوریم سبح هب ارچ نینچه . دروآیم
 ز دنکدرط ادا هدراد ربخا یارجامنیا ظاحلژاوا نایفارطاو مود
 ؟ دنک یکدبز شایمیدق نذ اب

 یداوسیبا یچاشامت هک یا هقباساب ۰ درمنیالوا نزن کچ
 ید نسیون هک دوشیم داوساب نانچو دنکیم شهچ هعف دکب ؛د راد وا قاطم

 رهاوخهک ووشیمهدادناشن اجک ردو دوشیمتود هج راخب یتحو دنکیم
 تانالم كي رد هکیتروص رد دوشداوساپ هک دنکیمكمک واب شرهوش
 رد دراومنیاذا « دنکیم ریقحت یدایز رادقمب اروا طقف ینالوط
  تسامدش افنکا هلمج ودیکی نتفگب اهن مفدیارب طقف و . تسا دایز
 رب رتدایز دیباتونآ یاهتیدودحمهب هجوت اب یزیچنیتچ رتاتردرکا
 رد یلو « دناشوپپ اهدنس ون فعضدن | وتب ودشاب هجوم ۰ كولاید یور
 , هلبج ود یکی نیا یاجب . درک ناوتیمن یهیجوت نینچملیف دروم
 ژا هدافتسا و رب واصت اب دیاب دنامن مهبع و كنک ملیف هکن ۲ یارب
 رغ. دادناش رتمامت هچره یتشورب اد بلاطم « ملیف دایز تاناکما

 . دریگیم دوخب زیمآ قارغا هبنجیدراومرد ۰ ملیق ناتساد « نیا لا
 هدهله ریثت « هج راخب وا توعد اصوصخمو ملیفلدا نژ همفدکییق رت
 و راگن همانزود رتک اراک ود یاهتهحصوتاک رح «وا رهوش یناپکات
  كفلد تروصب اداهنآ هک اهن یهامتجا تیمقومب هجوتاب « شقیفد
 یبوغب اد زیمآ قارفا هبنجنیا رگید دراومو هدرو آ ردیاهف رحیاه
 ٍ ۱ . دهدیم ناشن

 رهاوخ عافدو یرپشب یتاهدهقبط داریا رگید هتکت

 . زا اهیتاهد نیا مامت ۰ ملیفرخآ رد یلو تساهن ]زا ملیف لدا
 یود اب تقوقح رد و دن ریگیمدوخب یرهشكت ر فلتخمیاه رظن
 ۱ دن راذگیم دوخ یاهاهدا

 اد یاهسنر اصوصخم دهدقالخ | سرد دهاوخیم ملیف

 هتزا یاهدهدنی۲شوخ یارب یل و دنکیم حیبقت ار ینیشن بشو
 ۱ دراذگیمنآ رد هدننک كي رعت الماک صق ركي

 اودنپ رد ملیف نیا شودیسداف یاهملیف رکیدلثممهزاب
 نآ یاه رتکاراک نابز ذا و تسا < میقتسم و شور
 ... میونشيم هب اطخ

 ومن سابتقا دهازیاقآ ۰ ملیفیارب ار ناتسادنیا
 دوشم بوسحمشملیف نیل وانیا هکنیاپ هجوتاب تسا هداد
 هوشمقاو رثومشیدمب یاهراک رد هدشرک ذهک یداتتنا تاکن
 شلیننیل وانوچ ۰ زاب .دهازیاق ]مهین ادرک راک
 ۲۱ ۲ تام ٍشراک ردیصلاقن

 تماب یلک وب



 تساهدرو] دوجوب یتامئیس تاتاکماب هجوت اب اردوخ ماید رک
 رتکاراک داجیا و نانکیزاب یربهد رظن هطقن زا ملیفنیا یناو 8
 اه نریم زا یضعب . تسا ریدقت وهجوت دوخرد رایبب ایر
 ملیف نیا رو راب تلوا یارب هتحصدنچ رد و تسا ی دد

 رظن رتشیب عوضوم نیا تصا هدشهدافتسایداد ربملیف یا رب < ل
 تسا دوجوم ملیف رد مهیلاه نسنآزيم هتبلا یلو . دنکب 8

 ناوتین ملیف تیلوا نا رد هتفرسپیود ۰ دداد یرتات لماک هلنر
 یات7 . دشاب هداد تسد زا اد رتات ریثات نادرک داک هک دوب مو.
 تساجب یلیخ ؛ دشابیم دوغ مایف نیم ود هیهت لوذشم الءنهک 9

 اب ودیاشنآ ینادرک داک تهجرد اصونمخم ینا تان
 یتادرک داک ظاحل زا ملیق نیا هک یبویع انیقب ناشیا یرنه باور
 دشدهاوخ عفد دداد یئابی

 . دوشیمرکذ ملیفنیایلادرک راک بویهزا هنودن ودكنیا
 ینارسیا یاهویدوتسا حالطصا رد ای كيدرن زا یاههنمس

 .تسواقرحای تکرح دیدشت و رظندروم رک اراک رد دیک اهن زا یکی هک دریک یم تروصیصاخ تایسانهب « تشرد یاهنالبو
 مزالالماک یلاههنحص نینچ هک دراوم یضعب رد ملیف نیا رد

 كيدزن زا؛یرکید یاههنحع ًاهابتشا ضوع ردو هدمآبن لمعب ؛ هدوب
 , تساهدش هتارک

 متیر اهنآ زا یکی هک راد فلتخم للع هب یگتسب اه هنعص رییثت
 رتدنک اب وتدنت لثملایق هملاکمو تیعصهچره تسا ملیارد تبحص
 ریقت؛دنک ادیپ ییصعو مادآ و داشات وداش فلتخم یاه طیحم اب دوش
 .دوشیم رتدنت ورتدنت اههنعب

 الوصا. هدشن تیاهد یدایز دراوم رد هتکننیا ملیف نیا رد
 زارظن فرص دسریم رظن: ددرگیم ماجنا دنک بلغا اههثجص ری

 هدوب حرطممه رتدک هچرهحرخ و هجدوب هلئسم «نادرک راک یرت 9
 یایاوزاهنتهن مه هدش باغتنا یایا وز ملیف زا یلاههنحعرد .تسا
 یاهتیعق وم هک دنته مه یسانمات و طلغ یایاوز هکلب دنتسین یبوخ
 . دن زاسیم هابتشا داچد اریناکم

 دن راد یرتآت قیاوس ناشیلغا هکنیا اب ملیف نانکیزاب یزاب
 تفابیزاب یدبابیب وخ زا رظن فرصنیا و تسا یئامنیس هتفرمهیود
 هن وملیف نیا رده اریودهم یاقآ یزاب «هدنیون .تسا یتفوشوخ
 و رکف رد همزالشمرث نآدقاف یودهم ,مدیدنسپن یلبق یاپمایف رد
 رد یودهم .دنکی زابمار] و تحار دناوتب هک دشابیم دوخ مج
 .دنکی شن ذاربا ادیرگید زیچ چیه كيئاپپس هرپچ زا ریغ ملیف نا
 یرتاتهتباسهک نسوس متاخ یتح « ملیف یاههشیپ رته بلقا كيميم
 كيدرن یاههنحص رد هتکن نیا , تست یلامتیسهن افسأتم «درادن
 .دروخیم مشچب_رتش»

 یقاچ یالبزاب «ملیف نیا هشیپرثه یاهنز زا یضمب دروم رد
 اداهن آش زرا و هدرکر یثات مهاهنآ یزابرد هتکننیا ودوشیم هدبد
 فرمم ستیمه «نآ یتشز زا رظنفرص قاچ ندب .دروآ یم نیلاب
 ... ادشاب «نواصوصعم؛دنم رنه كي هب قاعتم دناوتین و دشابیم نآ بحاص تیساسح ودادمتسا و نرذ مدع

 یدادمتسا ونوذ رادومن و هتف رک ماجنا بوخ «ملیفیرادربلیف
 یلیغرهژاتن وم .دوبندهاوخ یرتدایز تفرشیپ اتیقی اهدمب زا
 - دهاکبف ملبقا یاهتسق رکیوراک شزرازا وتسا دی اههحم زا
 .دهاک یم ملیفشزداژازابو تسین بوخ زین (لخادترر رسم «كج زا «یدوب یانهرتاوهروم رداصوصخمیراوتاربال تای

 روج هاتسا ابعرنروتک 7 رهیو]یالشمو هدشداد بیترت د تا بصسانمان .یلوخ ؛یسداف یاهملیف رکید لثم ؛ملیف یابناونع
 +تسا هدشهداد صیصخت ناونعكي ملیف ینف رد

 نارپت رد لبق
 دش هدادیش امن

 یک ر امنیس

 یناسرهقیکت دماست < رابگن ژو
 ۱۹۵6 لوصحم - هئداح رب و
 كا رتشاب -« كن ا رروت دآ » یتابمک

 . میسالیش - لیتساینوتنا ]|

 جات - ناریا امنیس

 یدمک < كچوکه ژاوهس و
 ۱۹۰ ۰ یگن رمامت لوصحء لاکی زوم
 كا رتشاب ریامنی ودلک و رتم ین اک
 نلاادو - نوتلکسادر -رتسآ درق

 لاد نادآ ]

 لاتسیرک امتیس
 < تسا یرگید زور ادرف»

 لوصعم یعامتجا و یداقتنا مارد

 ایلاتیا ملیفا ورثیم یتایک ۹
 ایدامان] - یلجن [ رب : كارتشاب
 نادرک راک اتسدوباناسور_و رءرف

 یک و م دین ول

 ید - لای ورامنیس
 یگند-ینامرپق «دیقسرپ»

 ۱٩۹۰ لوصحم - پوکسامتیس و
 :كارتشاب متسیب نرق سک و ف یناک
 ناج - تکاپاربد - رنک او ترباد
 + نادرک راک -رتنه یرفج - دنل
 بدترباد

 نارهت امنیس

 و یسیلپ« یداگنز رتخد»
 »لا رتشاب هست | رف تالوصحم زا یئاتج

 ویلبو كيتيمود - نیتتاتسنک ی دا

 یردروبدران رب : نادر راک

 (یناتسبات)اناید - لپورتم
 یلانچ مارد < تپن»

 ولچزام كارتخاب ایلاتیا لوصحم
 طسوت يسرافپ هلب ود -ینای ورتسام
 .ملیفولاتیا

 -هاعلص

 (یناتسب ات )یامهامنیس
 <« تسین شی دن لثمیلقش چیه

 پوکس ابتیس یکندمامت لاکیزوم
 سکوسفن یتاییک ۱٩۵ لوصحم
 نمرم لنا : كارتشاب متسب نرق
 وزنوم نیلیرم - روت ادلاتود
 ووئیک یزتیم - یریناج -یلیدناد
 كنالرتلا و : نادرک راک

 (یناتسمز) یامهیامنی
 کا رتشاب «هدی ربكن ررسی>

 یدآ ر کت-لسا ر نیچ- پوهباب
 سوت ول ایام امنیس

 یقشع مارد دام هسوبد

 یلالط رصعوبدوتسا ۱۳۳ لوصحم
 میهید ,نیپسم - السهش كارتشاب
 نسوس-نابچک دق.یودهم

 ربا امنیس
 لوصحم یدنک <« سیسنارفو

 رتشی | لاسرویت وب ینابک ۰
 روناک وادلان ود ۰ كارتشاب لانشن
 رطات ]سیسنارف و انیدمایشیرتاپ
 (وکنخس

 دل راپ امنیس

 لاکیزوم < ممانکیی نم >
 » تكارتشاب رصم لوصحم یقتع
 (یسداقب هلبود) حابص

 ( یناتسمز ) اناید امنیس
 . یگنریدک « بیجهد رم

 ,ك.دآ > ینایک ۱۹۵ لوصحم
 - یکی ناد : كارتشاب < ویدار. و"
 (یدارکت) ویامایتیچ ریو

 سک و قامنیس
 یدک < هژورکب رت ویلیم >

  لیعامسا : کا رتشاب یرصملاکیزوم
 5 نیسای



 (ونتلا و) هلارزو
 قالتاب ار یملیف یک ات هکد رک

 كي یارب ویکوت رد ویداد لیئاد

 نایاپب یوسنارفو ینوباژ تک رش

 شدوخ روشک مزاعنونک او هدوناسر

 مدش ابوج ملیف نیا مان زا دشابیم

 یارب یمات زونه هکتیاردعب یو

 هد رکن یراهظ ا هدشن باعتن !ملیف نیا

 هیقب دننام روب زم ملیف هک تنک و

 ادشاب یمما رد شیاهلیف

 تشاد لیمیلیخ (هدامناژو

 | تارکب هکاد ناربا یغی راتراث۲

 تق و هن افساتم اهادنیب هب تساهدینش

 هامکی ات یتسیابیم اریز تشادل

 یارباددوخ دادرا رق قبطرب رکید

 | ید دنک هدامآیدبدج ملیف ردیزاب

 اپلیف رد اد ناریا هک درک راپظا

 نونکا واتسا هدید یرکید دوج

 یدوشک ار ناربا اهیلیف سکهرب

 لباقم رد ریننم و دنیب یم نردم

 دوب یک ندینش مدرک راهظایوب
 ۱ ندید دئنام

 شیاپملیف سکهرب (هدامناذ)
 زایو ینابیذ ۱۰۱ تسا رغالیلیخ

 ندباپ یو تسا رتدایز شیاهملیف
 اپن زب رتشیب روب یاهوم و دیفس
 نهاریپ هلی .اهدرمات تسا هییش

 یب آ

 تشاد ابب هداس یراولش و داثک
 ناکشیپ رثهنی رتب وبحمزا یکی یو

 اصوصخمو دیآیم راشب هسنارف
 ناهاوخاوه فیطا سنج نایم رد
 نونک ات تهجنیمهب و درادیرامشیب

 نایورهم نایم ذا هدش قفوم
 دی امن باتنا دوخیرسپب ادیکی
 اریاهناقشاع همان نادازهمامت و

 بارج دنکیم تفایرد هتفه رد هک
 روط نیمه دهدیمحیچ رت و دهدیم

 اریکدنب قوط ودنک یکدن زدازآ

 ۱ دزادناین دوخ ندزگب

 دوخ تیقنوم مامت (هرام ناذ)
 وهدنسیون (وتک رک ناذ)نوهرم اد
 دنادیم هسنارف تلدزب نادرگ داک

اد تک رشاب (وتک وک ناژ)اریز
 ند

 د(هفدوا) دننام شیاپملیف رد ید

 یو ترهش تعاب (ناویحد ابیز)
 یکشیبرنه ماقمب ادوا و هدیدرک

 .تسا هدناسر

 هلب ودیسرافب نوچ (سالبید)

 ناربا دد اد (هدامناژ) دوبهدش

 زین نآ بیقعت ردو دومن فورمم

 هکاروا (ینادواج تشکزاب) ملی
 دوب هدش هلپود یسدانب مه زاب
 دمبامادومنبنک یو یاب یتربش

 (هدرپ سپ رد)هلابند
یس رزب زه ناک دنن اوخ عالطا

 میم د

 < سی ران ردیلقمع و مانب یملیث دراد

 رو اد ملیف یویراتسو دیامن هیپت

 تلع و تسا هدوبن رضاح و هدام

 ۱ تقفاومبلج زی سپ داب یوترفام

 بسل و یومنارف هطوب رم تاماقم

 هدوب سی راب رد یدادریملیف هزاجا

 سپ داب رد < ینسمعدیجم» . تسا

 همج رت هسن | ی فب | رملیفیوب رانس
 هدومن

 هد ارف یل امنیسه رگنک

 رد هما اطم زا سیب ابن] و تشادک

 یتنیابم هسن ارف تان وئشاب هکیتروع

 رایتخا ردو

 هیهت دددن وشیم _رضاح دشاب هتشادن ]

 نوسچ و دنیامن تک رش ملیف نیا |

قو یدایز تدم وب رانس رد هعلاطم ۱
 ت

 | داک نارهترد زین دیچمو تفرگیم

 و تشک ز اب سیرابزا اذلو تشاد
 هرکنک تقفاوم باوج رظتنم المف

 یتقفاومهکبیتروصردو تسا روب زم

 هلصافالب دیجمدوشلصاحدرومنی رد
 اد یلقه و تفر دهاوخ سیراب

 .دوما دها رخ هیهت تشیمو یک رابمب

 اکیرماب توعد
 نیدنچ هقباساب ریواس جریا

 « ناتسلگنا رد رتآت لیمحت هلاس
 تمسقردو دوباجنیارد مین و لاسكي

 هدادا رد نآ یکدنعیون و ملیف

 ی-لد درکیم راک ابیز یاهرنم
 . تشادل یرتاثث تیلاعف هنافساتم

 عالسطا بک هکبروطب كنبا
 توهدب انب لبق هنفه ردمیاهدرک
 نآ بوصب اکیرما تاعالطا ءرادا

 هام ۰ تدم ا: درک تمیزع روشک
 روشک نآ یاهرتا-ت مضو رد

 دوطب مهیتدم ابوک .دیامن هعلاطم

 ناتلگنا و هننارف رد یصوصخ

 داددهاوخ همادا اردوخ تامعلاطم

 سامتروشک ودنآ یرنهلماهماب و
 ۰ تفرگدهاوخ

 (دداجتعاس ویرب نج) ملیف شیامن

 شیامنناربا رد وا زا یملیف رگید

 تسلع نیمهب و تسا هدش هداد

 تسیتدم مدرک داهظایوب هکیماگنه

 هدادشیامن یملیف ناریا دد دا زا

 اود تهاس.دررک فست راهظا «تصاهدشن

 ؟رپمهاگدورف یرک دنلب رهظزادعب

 هب نتفد یارب ادنیرفاسم داپ
 دنچودومل توعد امیپاوههب سیداپ

 اهرب| نایم رد اسیپاوه دمب هقیند
 وبوبحم هشيب رنهكي ودش دیدپان

 :دربهاربه دوخاب اد فورعم

 . دوشم اسفیا |

 (كرزب راظتنا) هلارند |
 ناکدتناوضب هلجم هتشذگ هراش

 ,دشیف رعم رب زء
 <«پیب> بوبحم «التساد لر

 < زا ومیسنیج > طسوت یکدوک رد

 <نسب وهیرلاوو طسوت یناوجردو
 ناکدنناو -خدیاش

 هنیج هنوگچ هک د نیامن بسم
 دو

 اد لاسدرخ رتخد كي لر زن ومیس |

 رظن رد دباپ هتبلا ؟ دراد هدهعم ۱

 دات روم

 ۱۹۰۷ لوصحم ملیف هک تفرک

 عقوم نآ رد زن ومیسنیج و تسا

 انمضو تشادن لاس رب زا رتشیپ

 امئیص تاناکنا و میرک طسوت

 هدمآردلاسدرخ رتخدکب تروصب

 .دوب

 نارسیا رد «زنومیس جد

 یاپملیا و تسا روهشم یفاک هژادناب

 نارهت رد نونک ات یو زا یدایز
 زین هدنیآ رد و هدش هداد شیامن

 لاسرد یو,دشده | وخ هداد شیامل

 نیل واو هدشدل وتمندنل رد

 درادمان «دیهدب امپ رهام و شملیف

 نیج دوبهدش هیهت ۱۹۲ رد هک

 یجداخ ناگشیپ رنه رثکا دننام

 اد یقرت جدادم و تفد دوویلاپب

 -ملیفزادومیپ تعرسب دوویلاه رد

< هرب زد» لاسما ریل اپ ردیومهمیاه
 

 .دیدمیهاوخ ار

 فو رعمدنم رذه < سنیک كلا>

 ردا رب زددادیکچ وک لرملیفنیا رد

 هکیناسک دوبمانمک زونه ۷

 یبوغب دنشابهدید ار« میتب» ملیف

 نیا دددنسانشیم اد وارثه و یو

 هک یسپم یاهبلیف اب رخادا

 اداهنآ لوا یاپلد «سنیک كلا»
 شییصن یترهش نانچ هتشاد هدپعب

 تسیل روصتمنآ رب یدح هک هدش

 <یلادنز » ملیف ناوتیم هلمج را
 اد« وق» فورعم ملیف نینچمه و
 دددوب یزابمه < یلک سب رک و ابهک

 سیسنارف > . دومن رکذاجنیا

 هدنگ و قاچ هشيپ رثه «ناویلوس
 تک رش ملیفنیا رد زین یسیلگنا
 | ییلگنایاپملیف بلغاردیو دراد

 رج یاهدع هدیقمب ودنکیم یزاب

 .تسا یسیلگنا یاپهملیف تفنیال

 | زا یکی «كررب راظتناد

 | ناتسبات رد هک تسیلاهملیف نیرتهب
 وشیم هتشاذک :امن شرععپ لاسبا

 فرزاد ار

۳ 

۲ ۳ 1 

 ۲ رپ نوسهب هتفر
 و ری روایب رطاعب ار

 00۳ "یپاماردولم شقن (نربآ)
 رد یتفک و ملی رد تب

 5# مد الو تتیع» ۳ بدم تیم

 ِ اس و (ددرما (نربا)

 7 1 تلاباشدلومو
 1 يف نیل وا

 رپ یاه هنهد» ید ملیف نب

 1 اس لوضجم و تهادمات
 رافراپ وال > یاهملیف اب و دوب
 مریم راهارددامج  «ءابس
 ناک راتس نی رتب وبحم زا یکی ماقب

 1۰ (ندد نربآ) دیس دانیم ملاع
 ۱2۸ هک تسا مامن لام
 رار]یکدنذ (تیلپ رک سیسنارف)
 "عیب رثه نونکا وا دنارذگیم ار

 زا و هتشادک دانک ار امنیس رد

 ,نو تسا هددوآ یوراه هناخ

 !اوتب هکلب ات دیامنیم ارجا
 ور هک اد هدوخ نادخرد

 "انبات رگیدراب تسا هداپن

 رنهب هک اد تب

 ۱ هد ادوا
 ۲۵ تشذگ زا دسب مه

 : شیوخ یلامنیس یاه
 نی رثب جم و نیرتدنم
 .ددادرارق دو ویلاه

 :اددوخ هتشذگ لاستسیب
 شا هفایق و هداد تسد

 اذپعم تسا هتفای یصاخ
 ۱ اد یچاشاعت بلق تیاهملیف
 ۲ ۱ دنکیم

 (دیوید تبازبلا

 دارراهب 4۸ لاسما
 هام هصاق ر هکر | نیش

 یدنمر نه كيتامار»

 نیل دا . دیدرگیم
 ارهاوخ> مانب ۳۱



+ ِ 
 و لا بار - ملیل زد درگ
 نا دالاس ۲۳ دبنگ هد زالا - ایت

 رد هک (اربد) ۱ در کر هک |( حالم
 ( تفی رک یلارب

 لاح تا ءاع
 تلابا زار

 و یاهامنی-ر

 ,داهندوج و هم
 نیا مانب ن

 شددام و دن دشب
 یاهسب رتک ۲ نب
 (اربد ) د.آیم ب

 1 نر
 یابکتمک شرداب

 دن امت هتفگ ان تشاد لوذپم
 داب

 یاهسالک رب رتوب زایکی (اربد)هک
 ناب رث دوپثم رظا رب ز | دیلامنس
 دوخ ٌقالعد روم ةتشر نان ادرک راک
 (اربد) سالک نیا رد درک لیکن
 رو كيتاما رد ٌهتشر مامنارب هد
 زین یدمک و لاکبذوم یاهتسآ
 شیبصت یهجوت لب ۱۶ یاهنل رز

 نآ زا دو ریلام رد هک دبدر
 ۱ درب یراشرس ةدادنسا

 ب لاس ۱ ه(اربد)
 نیتسخا رد

 تشادت
 داب را و مان شعلیف

 لوصحء مای ورک رهاظ < #۶
 0 ی

 (تنک دراچب د) ارنآ یلصا یاب ۰
 دنتشاد هدهمب ( رچج روتع د) ۰
 نارهت رد < تیاذج زا دادو ماش *
 ملیف نیا هیهت زادم لاس » ور .تسدپ(اربد) یارب یلاهنجتمق یربش دایرف و .دشهداد شات

 لءاقم شقندوب هلاس ,درناشدا

3 

 ( رلدنچ فج) د (تداو
 کش رند یلامرهف مایف دد ار
 و دود افیا یناپمک نيمه لوصهم
 ((تکایارب د)مان هک دیک | وط,دبس ر اهتیقف وه نا دک رزب هب
 نی رتمو عمو نوچ یلام-ءاب یماسا
 یاب رلد جد: 133 وول اه رتعد

 و تالسم رد < ۱ راک هزات
 هاستیس یا هنانزور
 ,ددوخیم

 هراتسویگن دملیف شیامت اب
 (بونتفیلک زاب هک یدبایاه طخ و
 رد دوب یزایمه ( رثکادترباد)د
 ناکراتس نیر-:دنمرته فیدد
 و تفرگ دارف سکوف یویدوتسا
 هک دیدرک بیس عوضوم نيمه
 زا یکدزب لدینایمک نیا یاسر
 (« تئابلا و سا رب بوکس امشیس ملیف
 (اربد) و دنبامت رادذگاو یوب اد

 دادرارق شب وغ عامشلاتعناد (ول تناج) یلابیزویزاب ملیف نیا دد
 وریلاهد یاوعد بآ یک زاتب
 «ناگ راتسنب رتموصمو هک وایود
 ارید) وءهدومن رئات دوب هتف رک بقل
 «مادناد تساهدش رضاح /تکاب
 یفغ» هچراب ربز اهلاسهکار دوخ
 را رت هماع راظا ۱ رددوب هتشادهاگن
 ۱ دهد

 رماوخ قالناب ( اربد )
 شردا رب ود و (یکازبل) شا هشیپ رثه
 نامتراپ] كب دد (كنارف و كم)
 وا تاهب رفت نی رتهب .درب یه رسب
 دوخ یاهنهاربب وتسا یژود سابل
 هیلاح . دیامنیم هبهت هصخشب ار
 و نوبزیولت رد امئیس رب هوالع
 یناشیامت زبن_هنابش یاهب ولک
 ی-؟امشیس لصف رد هداکیم رازگ رب
 رتمبدوپوکس امنیس ملیف هدنیآ
 یو زا ار «اهروتایدالک و یوب

 یم هتفهنیاددد دیدرآ لوا هجرد ناگشیب رتهنپ رتن و رعم زا ناهکان هک
 «دیفس رب و مایا ود ارناشبا دیناوت
 مان تحت دینربب لایور یامنیمرد
 رد ( رپ رابه. ۵ یرنه)
 «ناتا رداوین » دد ۲ ولاسریماوت
 ناکدنسب وا زایخرب دوشک ناهجب مشج
 ۱هد رک یفرم«یدوهب اددا

 یک دوک نامز دد (یرفج)
 اهشزروب یدناوارف هتالع دوخ
 هکیءاگنهو تشاد لابا زاصوص
 او و ةسردمرد

 ی

 راتس

 دن مدچب ید

 لیصدتب « یاهیب ش
 نف نیا نامرپق دیزرویم لافتشا
 تشذکن یادم دم یمباسجب زبت
 ساعحا دوخرد شزدو نياژا هک
 نوتفب شا هقالع و دومن یدب دش رغنت
 ویدار رد یک دنب وک هلمجشم رگید
 هک یبشنآ ددیتح دید رک فو طعم

 رداد « نمنارسپ ةمه و ٌةمانشیاسن
 هب این رفیلاک هاگشناد شبامن نلاح
 راضح لابقتااب و دروآنس یود
 هک دش ملسم شیارب دید رک هجاوم
 یکشیپ رثه هک ی رود و تب وم«لیصا

 دهاوخن رب رد درک دهاوخ شیبصت
 رد زور نامه یادرفزا و تشاد
 ما رد تاشیامن شخپ تمس ویداد
 . دب درک مادضتسا یفازک قوقح اب

 یارب (یرفج)۱۹۵ ۰لاحرد
 تن وماراپ یویدوتساب یلقش نتفاپ
 هج وتدرومهک وب اچنامه ردو د.
 (شاا راب وب ) راک هژات و ایی زغراتس
 تعسنیتسعن رادیدب و تف رگ دارف
 زا یزور دئچ , دیدرک وا ًةتفیرف
 هک تشذگن یاهگان تاقالم نبا
 ماجناادص و رس نودب اهن آجا ودزا
 ینابمک یاسدزا یکی دنسیددوم ارغادیددیهاوخ لاب ور یامثیس رد ( رتنهیرفج) نشج بشرد و تا ریذپ

 «تعاس» وی +ملیف نیل ها شقن «ناعراهدونادواج راعهاش . تف رک رارق < سکوفد رد ( لپمود ب لیسس) توعدب انب
 دایس شقن (یرلج) هک تشادمان
 نایاب ژادمب دومشیم ابا دیکجوک
 یرسبیدن وادخ هکدوب ملیف نیمه

 لن رک) نوچ یناگشیپ رثهاب اروا اشو تسا هتفرکهدههرب یک دزب
 هظحالم(نوت-ه نوتل داج) و (دلیاو
 .دون دیءاوخ

 رتنه یرفج
 لاسو نرذک) هکدوءرف اطعاداب
 دشاببم (سبرگ) شاتو دداد

 یدور ید یادیادخاند ملیغ

 رد هبد رگ شیامن ةدامآ
 (یاد لکباء)لباق«شقن (یرفج)

 ندعآراژاب ابو تشادهدهمب اد

 «یسازگنناوج هس» .نرتسو ملیف
 ۱ دش گل اه(یرفج) ترهش

 ی یتسپاباد< لیا نسل رب و
 راهش دو ویلاه رد واملیفنب رتشژ دآ

 رد(یرقج) هگنیادوجو اب, ددوآ
 دوب هدوداقباادیمم لد ملبفنیا
 سک یترقفوسم تسناوئت كلاذعم

 یداثعا ولایپ نتخاون رد دیابت

 تسا هتفگ هشیمه و دراد یلماک

 وتایی الیس وب هک یکسه آ نب رتماد 7
 بآ | داهلدنپ رت تخص دوش هتخاوت
 یرفچتاحب رفت نیرتهب <۱ دنکیم

 و دشابیم بآ یور یکساو اذش
 هدش قشاع رس یاهوم ءزادئاب
 !تسا

 ید) دا را:اف و یاههقوشم
 ادن هرز و (دوم یرت)و (زدلونید
 نآماجنا رس هک دناهدوب (كنيملف
 تسا هتشاد رب دد یدیماان و تسکش
 نیرت رهام(هدوتناج )معا لارد
 یصوصعم لریلاکب رم] ناد رک راک
 < ناک دننک وجنج» نرتسو ملیفزا




